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উৎসর্গ-পত্রম্ 

পরম পুজ্যপাদ-বিমলাত্ম-খাষিপ্রবর-শাক্সরশ্ডিয়- 

দেবকল্প পিভূদেব ভন্বর্ীয়- 
রামগোবিন্দ চতুধুরীণ- 

মছোদয়ায় গুরবে । 

ত্বয়ি মে হুদয়ং ভাত ত্বয়্ি বুদ্ধির্মতিস্ত্বয়ি । 
ময়োৎস্থষ্টমিমং গ্রন্থ প্রতীচ্ছ ত্বং মহেশ্বর ॥ 
১৩১২ সন। সুর্দীনসেবকেন-- 

১লা বৈশাখ । জ্ীভৈরবচন্্র দালানুদাসেন । 



সতঢহাদচেক্স 

পন্িজ্ঞজ করক্কমতেল 

নীতি-কল্প-লতিক! 

সাদতের সমর্পণ কর্িলাস । 

দিনীত-- গ্রন্থকার 





- প্রার্থনা 
সরলা সংস্কৃতা ভাষা সর্বলোক-বিনোদিনী, 

নিত্যা সিদ্ধ সুধা ধার! বিজ্ঞ-জন-বিমোহিনী ॥ 

নীতিগর্ড1 সদ শুদ্ধ। ধশ্ম-কম্ম-প্রবর্তিনী, 
সর্ববত্র ভারতে বষে গ্রচলিতা সমাদুতা ॥ ১ * 

বক্ষে বোস্বে মান্দ্রাজে চ দিলী কাশী বন্দাবনে, 

ব্যবহৃতা দদা কাধ্যে দেবতা-পিতৃ-পুজনে । 

দেশে দেশে প্রচারার্থং দেবভাষা সুসংস্কতা, 
রচ্চিতা বহুলায়াসৈঃ কোমল। কবিতা কলা । 1২ 

স্ননীতি জবান লাভায় নানা পত্রে প্রচারিতা, 

মত্কৃতা কবিতা বাণী গ্রন্থাকারেণ ভাষিতা । 

সফলা সকল। চেষ্ট। যদ্দি পণ্ডিত সঙ্জনে, 
সমাদ্ৃতা সদীন্সেহে নিগুণ গ্রন্থ-মালিকা। 1৩। 

অভিনব রচনা ময়ক। কতা, 

করুণয়া কবয়ে যদি রোচতে ॥ রি 

তদপি মে সফল। সরলারুতি* 
সতিবরে তনয় নিহিতা বথা ॥ 

- বিনীতঃ 
স্্টভৈরবচক্ত্র চতুধুরীশঃ 



₹৪ 

বিলুপ্ত হয়। পল্লী গ্রামের নিরক্ষরা কুলবধূগণও “ভিক্ষাং দেহি” 
বলিলে অক্লেশে বুবিতে পারেন । পুথিবীর প্রায় সকল 

ভাষায়ই অল্লাধিক সংস্কৃত শব্দ সংমিশ্রিত হইয়া আছে। 
আমাদের বাঙ্গালা ভাষার ত পনের আনাই "সংস্কৃত; বাস্তবিক 
সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান ব্যতীত ভারতের প্রাচীন পুরাণ' ইতিহাস 

ধর্ম, নীতিশান্ত্র ও চিকিৎনাদ্দি বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান লাভ 

করাই সম্ভবপর নহে। 

এ অবস্থায় আমরা যদি সংস্কৃত পড়িতে ভীত হই তবে কি 

সাহসে বেদজ্ঞ আধ্যস্তান বলিয়া পরিচয় দিব? 

এক্ষণে আমর! ইংরেজী-ভাবাপন্ন হইয়া আমাদের আধ্য ধর্ম, 

আধ্যাগার, আধ্য ভাষা, আর্ধা নীতি ও আর্য শিক্ষা ছাড়িয় 
দিয়া বিদেশী রুচিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছি ; তাই আমাদের 

জাতীয়তার ঘোর ছুর্দশ। ঘটিয়াছ্ধে। অধুন! প্রতি দশ সহজে 
একজনও সংস্কৃতির আলোচনা করেন কি না সন্দেহ । 

এদিকে আবার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়গণও 

ংস্কৃত রচনায় সরল বাক্য প্রয়োগ না করিয়া জটিল ও 

অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করায়, শিক্ষিত নমাজে 

সংস্কৃতের প্রতি বীতশ্রদ্ধা জন্মিয়া উঠিতেছে। বস্তুতঃ জগতে 

* ইহার ন্যার সুমধুর, সুপরিশুদ্ধ, সর্ববাঙগনুন্দর, সর্ধ্বগুণসম্পন্ 

ও কৌতুহলপ্রদ মৌলিক ভাষা আর নাই। ইহা! ভারতের 
ঘরে ঘরে কথায় কথায় ব্যবহৃত হইত ; ভারতবাসী এই 



মা /০ 

আলৌকিক ভাষার গুণেই পুথিবীতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া- 
ছিলেন । প্রকৃত পক্ষে ব্যান, বাল্ীকি গুভৃতি মুণিগ্ণ রচিত 

রামায়ণ, মহাভারত, নংহিতা, পুরাণ, উপ-পুরাণাদিতে সহজ ও 
সরল বাঙ্গালার ন্যায় সংস্কৃত শব্দেরই বহু ব্যবহার দেখিতে 

পাওয়! যায়; যাহ! শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেই নহজে বুঝিতে 

পারেন। 

আমিও নেই দেবখবি মুনি-কবিদের পবিজ্র চরণচিহ্ু 
অনুনরণক্রমে যাহাতে নব্য শিক্ষিত সমাজে সংস্কৃতের 

প্রতি বীতশ্রদ্ধ। বিদূরিত হইয়া সুনীতি শিক্ষ। গুচলিত হয়, 

তদভিপ্রায়ে ইতিপুর্ধেব “রত্ু-শতকম” ও “সুনীতি শতকম” 

নামক ঢুইখানি অতি অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ সরল সংস্কৃতে রচনা 

করিয়া নব্য শিক্ষিত সজ্জনগণ-সন্িধ নে অর্পণ ক রয়াছিলাম, 

তাহারা আপন আপন গুদাধ্যগুণেই আমার দে সব শ্লোক- 

মালাকে বঙ্গ ঝাব্যকুসুমাঞ্জলির শ্চায় বাদরে গ্রহণ করিয়া 

আমাকে পরম উৎনাহ দান করিয়াছেন । 

'বামাবোধিনী “আধ্য-গ্বোরব, অবতার [ ব্যঙ্গচ্ছলে 

লিখিত ] “কায়স্থ পত্রিকা, 'ুন্মুখ' ও “সোনার ভারত” প্রভৃতি 
তবাঁদপত্রে যাহা প্রচারিত হইয়াছিল ; তাহাই, সংবদ্ধ করিয়। 

কতকাংশ পরিবর্তন পরিবর্ধন ও পরিশোধন করত এই 'নীতি- 
কর্প-লতিকা; রচিত হইসী। 

ইহার কোনও কোনও অংশ ঠিক বিশুদ্ধ বাঙ্গালার স্তায় 



মূল সংস্কৃতের নিয়ম রক্ষা করিয়া নরলভাবে বিরচিত হইয়াছে ] 

সেই শ্লোকগুলিকে পাঠক-পাঠিকাগণ বাঙ্গালা বা সংস্কত এই 

ছুইই বলিতে পারেন। | 

এক্ষণে মদদ প্রবীণ-প্রাচীন বা নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠক- 
গণ-সনিধানে উহার শ্লোকাবলি নুললিত মাতৃভাষার ন্যায় তাহা- 
দের অস্তরের ত্তুপে স্তরে আনন্দ এ কৌতুহল উদ্দীপ্ত করিতে 
পারে তবেই সকল শ্রম সফল দমনে করিয়া চরিতার্থ হইব । 
পরিশেষে আমি শত্যাত্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ইহা জানাইতেছি যে, 

৬কাশীধাম প্রবাপী অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় 

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচাধা এম, এ, সরস্বতী মহোদয়, পণ্ডিত- 
প্রবর মহোপদেশক প্রযুক্ত ভরনুন্দর সাংখ্যরত্ু, পাগুতপ্রুবর 

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কন্যা ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীধুক্ত রামনন্দন দর্শন- 

রত্ব মহোদয়গণ আমার গ্রন্থখানির শ্যানে স্থানে নংশোধন 

করিয়! দিয়! আমাকে চিরকু তজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। 

সেই মহাক্াদের পবিত্র চরণে অভিবাদনপূর্বক গুভাশীব্বাদ 

প্রার্থনা করিতেছি । ১৩৩৪ নন, ১লা বৈশাখ। 

বিনীত-- 

লীভৈরবচন্্র চৌধুরী 



ভূমিকা! 
(২য় সংস্করণ ) 

যে ভাবা ভগবানের বদননি:স্যত দেবভাষা, যাহার একটি 

অক্ষরেরও সভুচ্চারণে ভগবান্ পরিতুষ্ট হন্, যাহা বন্থ-নিগৃঢ়- 

অর্থ-প্রতিপাদক-_জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীর রত্বাকর-_-যোগ- 

সাধনার পবিত্র তপোবন-_কাব্য-সাহিত্যের নন্দন-কানন-_ 

ধন্মনীতির মন্দাকিনী-প্রজ্বণ--পারিবারিক সমাজ-বন্ধনের 
মাধ্যাকঝণ_যৌবন বসস্তের পুষ্পিত-উপবন--আমোদ, 
প্রমৌোদের মলয়-সমীরণ-_শান্তি-সাধনার বৈকুষ্ঠ-ভবন-_ 
হবদেশ-বাৎসল্যের কৌন্ভভ-মণি__জ্যোতিব্বিদ্যার রত্ব-খনি-_ 

সংসার-আশ্রমের মেরুদণ্ড -জ্ঞানপিপাস্থর স্ুধাভাড--আয় 

বিদ্যার মৃত-সঞ্জীবন ব্রন্মকমণ্ডলু--রণ-বিদ্যার যুযুৎস্থ-খলুরিকা। 
- রাজভক্তির-বসম্ত-মল্িকা__বাকরণ-জ্ঞানের অসীম-সাগর-_ 

মাতৃপিতৃপূজার অনম্ত-আকর- শিক্ষা-সন্থিৎস্থর বাঞ্-কল্পতরু 

_কাব্য-রসীমোদীর কামধেনু -সেই বিশ্ব-পুত বিশ্ব-বিশ্রুত 

সংস্কৃত-ভাবা আজ শ্রীরাধা-ভীতা গঙ্গার হ্যায় বিদেশীয়-ভাষা- 

রূপা সপতীর ভয়ে বিষ্ু-সদৃশ শিক্ষা-সংসদের হিনিরিত 

হইয়া লুকায়িত : তাই মনে হয়,-_ 
“মণিলু'ঠতি পাদেষু কাচ: শিরসি ধার্্যতে 1৮ 

স্থতরাঁং দেবগণের ন্ায়* "আধুনিক মন্িরন্দের কঠোর- 
সাধনা-ব্যতীত্ত সেই ভাষা-মাতৃকার পুনরাবিাব হওয়া সম্ভবপর 



(1৮০ ) 

নহে । অপি, সংসদও আমাদের-_মনশ্ষিবৃন্দও আমাদের__ 
দেশ৪ আমাদের__-সংস্কত-ভাষাও আমাদের ; আমাদের যত 

ও সাধনার ক্রুটি ন। হইলে, এই ভাষাই (যাহ। ভারতের 

অধিকাংশ ভাবারই মূল মেরুদণ্ড ; বিশেষত বাঙ্গাল ভাষার 

বিশুদ্ধ সংস্করণের বূপান্তরমাত্র ) মধ্যবন্তিনীরূপে বিদেশীয়- 
ভাবার ভাবার্থ বুঝাইয়া দিয়া, ভারতকে জাতীয় ভাবে জাগরিত 

ও সপ্্রীবিত করিতে পারিত। তাই বলি, ইহার পুনঃসংস্কার 
করিতে ইহাকে পুনজীবিত করিতে- ইহার সর্বত্র-সুলভ 
প্রচার করিতে-ইহাঁর সৌন্দর্যা-মাধুর্য বিলাইয়া দিতে... 

ইনার সরলতা, কোমলতা ও চমতকাঁরিতা বিস্তার করিতে-_ 

ইহার সেবক--দেশের শিক্ষিত মনীষীগণ অশ্রাসর হউন্। ইহা 
দ্বারাই নবীনত্বের ভিতরে প্রবীণত্ের প্রজ্ঞাশক্তি__মনত্বীদের 

এশী ভক্তি_দেবধষিদের আধপ্রবস্তি প্রবিষ্ট করুন্ ! ইহ দ্বারাই 
সাধু-জন-বাঞ্চিত__বিলাস-বজ্ঞিত-ন্বদেশ ও স্বধর্ম-রঞ্জিত 

শ্রুনীতিগ্রদ-নির্দোষ-বাক্যাবলী নবীনের কানে কানে- প্রাণে 

প্রাণে-কোকিল-শিঃস্বনে-_ জাগাইয়া তুলুন--দেশে এক নব- 
যুগ-প্রবানের উদ্ভাবনা করুন! স্রশিক্ষিত মচামনত্বীদের নিকট 

ইহাই আন্তরিক প্রার্থন। । 

আমি“জানি, পিপীলিকার সাগরলভ্বন অথবা পঙ্ধুর পর্ববতী- 

নোহণের ন্যায়, আমার মত অল্পজ্ঞান * ব্যক্তির পক্ষে ভারতীয় 
দেবভাষায় সেরূপ সৌন্দর্য্য-সম্পল্স-নীতিবাক্য লিখন বিপদ্- 
জনক । তথাপি মনে হয়, 

রণ 
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“এক বনে ফুটে নাকি গোলাপ কিংশুক ? 

বক্তার সভার মাঝে বসে নাকি মুক ?” 
এই সাহসেই আমার এ ছুরাশার উদ্ভাবন! । 

যাহাতে বাঙ্গীলী পাঠকমাত্রেই বিনানুবাদে বাঙ্গাল! ভাবার 
ন্যায় ইহার ভাবার্থ বুঝিতে সক্ষম হন, তজ্জন্য দুরুচ্চার-বহু- 

হলবর্ণ-যুক্ত-রূট-বৈয়াকরণ-সিদ্ধ-বৈদিক- ভাব-মিশ্রিত - সংস্কৃত- 
শব্দের সম্প্রসারণ ও বিপ্রকষণ-ক্রমে ভাষার শব্দ-কাঠিন্যরূপ 

প্রস্তর-চাপ হইতে ভাবকে মুক্ত করিতে সরল ও কোমল ক্রিয়'- 

প্রয়োগে পৌরাণিক, ভার্গবৰ নৈতিক ও পিঙ্গল ছন্দান্ুশাঁসনে 

বর্তমান কালের প্রচলিত শব্দ ও পদ-বিশ্যাস-প্রয়োগে আধুনিক 
সুশিক্ষিত সমাজের ভাবানুকুলে বাক্যের সৌকধ্া-রক্ষার্থে 
আমাকে সবিশেষ পরিশ্রম, গবেষণ। ও প্রযদ্র করিতে হইয়!ছে। 
এই সব শ্লোকমালা সংস্কৃতে রচিত হইলেও ঈহার অধিকাংশ 

শ্লোকই বাঙ্গাল। কবিতান্বরূপ ; এমনকি কতকগুলিকে বাঙ্গালা 

কি সংস্কৃত পৃথকৃভাবে চিহ্নিত করাই স্ুকঠিন। যাহাতে শিক্ষিত 
বাঙ্গালী বা ভারতবাসী মাত্রেই অনায়াসে ইহা বুঝিতে সমর্থ 
সমর্থ হন, তদ্রুপ প্রবত্রেই সেগুলি বিরচিত হুইয়াছে। বাস্তবিক 
বাঙ্গালা ও সংস্কৃত প্রকৃতই এক ভাবা বলিয়৷ কষ্পানা করাও 
অস্বাভাবিক নহে । যেরূপ ছুধে ও সরে, পাহাড়ে '9 পর্বতে 

ফুলে ও পরিমলে প্রভেদ বলিয়াই ধর! যাঁয় নাঃ তদ্রুপ বাঙ্গাল! 
ও সংস্কতে অতি অল্পই বেদ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন-- 

” *হরে কুষঝ্ু হরেক কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥৮ 
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“হরে মূরারে মধু-কৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।” 

“জয় জয় দেবি চরাচর সারে 

কুচ-যুগ-শোভিত মুক্তা-হারে । 
বীণ? রঞ্তিত-পুস্তক-হস্তে « 

ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে ॥ 

এই ভারতব্যাপী শ্লোকগুলি প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালা কবিতা' 

হইলেও সংস্কৃত কাব্য ও ব্যাকরণের সুশাসনে সংশোধিত 
হওয়ায় সুন্দর সংস্ক'ত হইয়াই রহিয়াছে; অপিচ ভারতের 
প্রত্যেক প্রদেশেই অজ্ঞ বিজ্ঞ সকল ব্যক্তির মুখেই প্রতিনিয়ত 
গীত হইয়া আসিতেছে; কেহই এইগুলিকে বাঙ্গালা পদ্য 

বলিয়া ছুর্র্বোধ্য মনে করিতেছেন না। সে জন্যই মনে হয় 

বাঙ্গাল! ভাষা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকেও তারক ব্রহ্ম 
নামের ন্যায় সহজে বুঝিতে পারিতেছেন । 

বহুকাল হইতেই ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগেও কথঞ্চিৎ 
ংস্কত মিশ্রিত বঙ্গ ভাষাই পুর্ব ভারতের সরকারী ভাব৷ 

ছিল ; ইহাই ভারতের মুখ্যতম ভাষা । ইহা! সংস্ক.ত ব্যাকরণের 
শাসনে গঠিত বলিয়াই যে কোনও ভাব, যে কোনও ভাষা 
ও যে কোনও শব্দকে আয়ত্ব করিবার ইহার অধিকার আছে। 
তজ্ন্যই সংস্কংত্ত ব্যাকরণের ছন্দবৃত্তি, আধ্যাবৃত্তি, মাত্র! বৃত্তি 
ও অক্ষর বৃত্তি প্রভৃতির সুনিয়ম রক্ষা করিয়। যাহাতে ইহার 
শ্লোকাবলী ভারতের বহুলাংশেই “মুখ পাঠ্য হয়, ত₹ সাধনেই 
সবিশেষ প্রয়াস ও প্রযত্ব করা হইম়াছে। ইতি ১৬৩৯ সন 

১লা বৈশাখ । বিনীত-_শ্রীভৈরব চন্দ্র.চৌধুরী 
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৩য় সংস্করণ । 
ইহাতে পুর্ববান্ক্রমিক “শতোত্তর সহ্স শ্লোক” সন্গিবিষ্ট 

হইল এবং ইহার পরিশিষ্টে সংস্কৃত পদ্য লিখার ছন্দান্ুশাসন 
পদ্ধতি শিক্ষার সুবিধা কল্পে গুরুলঘৃমাত্রা-নিবেশন, চিহিনিত 

করিয়া দেওয়া হুইল । ইহা! “শব্দ-কল্সক্রমঃ হুইতে উদ্ধৃত 
হইয়াছে । 

এই শ্নোকমালার প্রতি একান্তিক অনুরাগ বশতঃ স্বতঃ 

প্রবৃত্ত হইয়া! প্রাচ্য ও প্রতীচা বিগ্ঠায় বিশেষ পারদর্শী, * সংস্কত 

সাহিত্য চচ্চায় স্থপপ্ডিত, তরুণ সাহিত্যিক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 

নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী কাবা-বেদাস্ত-সাংখ্যতীর্থ এম, এ» দর্শনাচাধ্য 

মহোদয় ইহার ভূমিকান্ুকল্প একটি রচনা লিখিয়া দিয়াছেন, যাহা! 
ভাহার সংস্কত সাধনার পরম প্রীতির নিদর্শন । আমি নিজে 
যাহ! বুঝিতে পারি নাই, তাহ। হইতে তিনি অপূর্বব রসমাধ্ধ্য 

আহরণ করিয়া উপভোগ করিয়াছেন । বাস্তবিক 

“কবিতারস-মাধুধ্যং কবিবেত্তি ন তৎকবিঃ” তিনি এই কবি 

বচনটিকে সত্যেই পরিণত করিলেন । 

আমি তাহার নিকট চিরকুতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম । 

২০শে ভাদ্র ১৩৪৮ সন ॥ 

“কাব্যনিকেতন” 
বিনীত-_ 

১৬২।এ, শববেকানন্দ রোড, ৪ | শ্রী ভরবচজ্দ চৌধুরী 
কলিঝাত। 



নিবেদন । 

নীতি-কল্প-ল“তক রচস্মিত] শ্রীযুক্ত ভৈরুব চন্দ্র চৌধুরী 

একজন স্বনামখ্যাত জন-প্রিয় সাহিত্যিক । দ্রী্থকাল যাবৎ 

তিনি অভিনব প্রণালীতে নানাপ্রকার বচন? দ্বারা স্ধীগণের 

চিন্ত-বিনোদন করিতেছেন । তিনি নঙগীয় পণ্ডিত সমাজে 

বিশেষ পৃরিচিত এবং তাহার রচনাবলীর এমনই বিচিত্র আকষণ 

শক্তি বে একবার পাঠ করিলে আর জুলিবার উপায় নাই । 
্ৃতরাং গ্রন্থকার স্ব গুণ-ভাত বলয়া তাহার সম্বন্ধে আমার কিছু 

লিখ। নিশ্রয়োজন । 

আর যাহার। তাহার রচিত এই গন্থু পাঠ করিবেন, তাহারা 
নিজেরাই গ্রন্থের গুণাশুণ বিচার করিতে সমথ”। পুষ্পের 

শ্ববাস যেমন পথিককে মুগ্ধ করে, নেনান এই গ্রন্থের সুললিত 

শ্রোকগুচ্ছ পাঠকের চিত্ত আহরণ করিবে । কাজেই গ্রন্থ 

সন্বক্ষেও আমার বিশেষ কিছু লিখার প্রয়োজন আছে বলিয়। 

ননে হয় না। গতানুগতিক ভাবে ভূমিকা রচনা করাও আমার 

প্রকৃতি বিরুদ্ধ , গ্রন্থকার ও বিদ্বজ্জনোচিত বিনয় বশত; তাহা 
গ্রছন্দ করেন না। তবে আম যে ভাবে এই গ্রন্থের রচনাবলা 

গ্রহণ করিয়াছি__-এই গ্রন্থ পাঠে আমাধব যে মানসিক তন্ময়ত। 

মাছে এবং এই গ্লোক রাশি হইত উপদেশ গ্রহণ করিয়! 
আমি যে ভবে উপকৃত হইয়াছি সংক্ষেপে তাহাই লিখিব । 
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যেদিন প্রথম চৌধুরী মহাশয়ের রচনা! আমার চোখে পড়ে, 
সেই দিনই আমার মনে হইয়াছিল, তাহার রচনা স্বচ্ছন্দ-বন- 
জাত-কুস্্রমের হ্যাঁয় স্বভাব-স্মন্দর ও কুত্রিমতা-লেশ-বিহীন । 

যতই পড়িতে লাঁগিলাম ততই মনে হইতে লাগিল পরাজিত 

উদ্য(ন লত/বন লতাভিঃ। তবে তাহার নিপুণতা ও কলা 
কুশলত1 এত বেশী যে তিনি বন-লতিকাকেও অলঙ্কার দ্বার 

সাজাইয়া তুলিয়াছেন। অথচ তাহার নৈসগিক সৌন্দর্য্য ব্যাহত 
হয় নাই । যদি কেহ জয়দেবের লালিত্য, চাণকোর নীতিজ্ঞান 

আলঙ্কারিকের রস বোধ, বৈজ্ঞানিকের সুক্ষ-ৃষ্টি, সমালোচকের 
তীত্র কশাঘাত, সংস্কারকের নীতি বিচার একাধারে উপলব্ধি 
করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি সাহসের সহিত তাহাদিগকে 

নীতি-কল্প-লতিক। পাঠ করিতে অনুরোধ করিব | 

এই গ্রন্থের প্রতোকটি শ্লোক, সহজ, সরল, স্ুবোধ্য, ভাব- 

সমুদ্ধ, রসপুষ্ট, চিন্তাকধক ও নীতিজ্ঞান পুর্ণ, এই কথা না বলিলে 

সভোর অপলাপ করা হইবে । এরূপ কথায় কথায় উপমা, 

কথায় কথার শ্রুতি-স্থখকর শব্দ যোজন, কথায় কথায় উপ- 

দেশামূত অন্য কোথ:য়ও দেখিয়াছি বলিয়। মনে হয় না। 

গ্রন্থকার একস্থানে বলিম্বাছেন “কবিতা কষ্ট কল্লিতা” একটা 

অভিশাপ বিশেষ । তবে স্থখের বিষয় গ্রন্থকার স্নেই অভিশাপ 

মুক্ত । তাহার রচন। মন্দাকিনী প্রবাহের ন্যায় স্বচ্ছন্দ-গমন- 

শীল, কৌথায়ও বাধা বা আালিন্ত নাই | সহস্রাধিক শ্লোক 
রচনা করিয়/ও গ্রন্থকার কোনও প্রকার ক্লান্তি বোধ করিয়াছেন 
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বলিয়া মনে হয় না। তাহাকে একটি শ্লোক রচনার অটো- 
মেটিক মেসিন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

এন্।'প একখানি জটিল তথাপূর্ণ গ্রন্থে অল্পাধিক ক্রটিবিচ্যুতি 
থাকা বিচিত্র নহে। তবে ”নিরঙ্ক শাঃকবয়ঃ* বলিয়া আমরা 
তাহা সহজেই উপেক্ষা করিতে পারি । যে কেহু এই গ্রন্থ পাঠ 
করিলে আমার ন্যায় মুগ্ধ হইবেন, তখন গ্রন্থের গুণরাশি 

তাহাকে টানিয়া নিয়া যাইবে কোন ও দোব চোখে পড়িবে না। 
রত্ব আহুরণকারীকে খু'জিয়া আনে না, আহরণকারীই রত 

খুজিয়! বাহির করে; আমি আশা করি বাঙ্গালার সংস্কতজ্ঞ 
ও অসংস্কতজ্ঞ শিক্ষিত পাঠকগণ এই অভিনব গ্রন্থখানিকে 
সমাদরে গ্রহণ করিয়া রচয়িতার উৎসাহ বদ্ধন করিবেন । 
ইতি ২০শে ভান্র ১৩৪৮ সন । 

শ্রীনরেশ চন্দ্র শাস্ট্রী। 



বর হা রি রািি 
'নীতি-কপ্প-লতিকী-.. 

৮ (টে তেরে | 

জ্বীনিি-ক্দীভ্ডিজ্া 

ভগবতি ভারতি ভবপপতি-দয়িতে 

ভক্ত-বাঞ্ছিতে ভুবন-পুজ্িিতে ! 

পণগ্িত-রঞ্জিতে মণি-মণ্ডিতে 

প্রনীদ পাতক পাবনি পতিতে । ১ 

সিদ্ধিবিদ্যে মহাবিছ্যে জ্ঞান-শক্তি সমন্বিতে ! 
কবিতে স্ুর-সজীতে প্রসীদ ভক্ত বশুললে ! ২ 

জয় সুস্ম জয় স্থল জয় বিশ্বময় প্রিয় ! 

জয় সত্য সদানন্দ জয় চিত্ত নিরগুন ! ৩ 

নিরাকার নিরাধার সাকার সব্বরূপক ! 

প্ররুতি পুরুষ শ্রেষ্ঠ প্রনীদ পরমের্খর ! ৪ 

অন্নক্ষেত্র জগন্লেত্র হে শঙ্কর শুভঙ্কর ! . 

জীবন্মুক্ত সদ শিব প্রসীদ জীবিতেম্বর ! ৫ 

সর্বজ্ঞ সর্ববজীবধেশ সর্বব চিভ-্প্র বোধন ! 

পবিত্র প্রিয় সন্মিত্র প্রসীদ জয়বদ্ধন ! ৬ 



নীতি-কল্প-লতিকা . 

বরিষ্ঠা বিদুষী নারী বরিষ্ঠা জন্ম-ভূমিক। | 

বরিষ্ঠা পরমাবিদ্তা। বরিষ্ঠ। নীতিদায়িক! । 

নরে বিস্ৃচিকা হিং অহিৎন! কষ্ট-ণশিনী । 
পরোপকারিণী দয়া নিত্যস্ুখ-বিধাক়িনী । ৮ 

দুলভা! মধুর! বাঁণী ছুর্লভা৷ লতী কামিনী । 

হুলভা! নিশ্ল| বিদ্য। ছুলভা। সত্য-বাদিনী । ৯ 

, পুজ্পহীন1 যথ। পুজা জলহীনা৷ যথ। নদী । 

তৃপ্ধহীনা যথা ধেনুঃ রাজ্জী প্রজা! বিনা তথা । ১৯ 

দ্বর্গীদপি সুখন্স্পর্শ। শুভদা জন্মভূমিকা। 

হঃখদা নরকাকার। ভুবনে পরদাস্ঠতা । ১১ 

অন্দে সুখদে ভঙ্ে! ধনদে জীব-রক্ষিকে 

ক্ষুধাতৃষ্ণ হরে মাতঃ প্রনীদ জন্মভূমিকে ! ১২ 

স্বদেশ-মাতৃকা পুজা প্রত্যক্ষ গণ-দেবত। 
অন্ন-জল-প্রদাদেবী সর্ববশম্য-প্রস্ৃতিকা | ১৩ 

বিরহে বিধুরা-বাল। চকোরী চক্দ্রিকাং বিনা 

স্্টি 

দেশবান্ধববিচ্ছিন্না বিধুর৷ দেশমাতৃক1 । ১৪ 

সফল ধনদা বিগ্তা সফল সুফলা লত! 

সুপুঞ্রা সফল! পত্ী সফল! মহত্রচ্চনা । ১৫ 

অরোগিতা প্রিয়া ভাষ্য নর্ুরবদ1 প্রিয়বাদিনী « 

প্রিয়া-প্রজা-বশীভূতা নুখমূলা সদা ভবে |. ১৬ 



৯». নীতি-গীতিকা 

খাণ-চিস্তাহ সতী সেবা পতিতা চিরসঙ্গিনী 

অনুস্থতা শিরঃীড়া চিত্তনুখ-বিনাশিনী । ১৭ 

চপলা ফঠিনা ক্রুদ্ধ! কুচেল! কটুভাষিণী 
স্বাধীনতা-রতা-নারী সর্বথা পরিবর্জিতা । ১৮ 

কুশীল। চঞ্চল! নারী পক্ষিলা চঞ্চলা নদী, 
পিচ্ছিল! চঞ্চল! ভূমিঃ চঞ্চল চঞ্চলা সদা । ১৯ 

তস্করে তাড়না পশ্থা শক্রজনে প্রপঞ্চতা, 

স্হগ্যতা সদ মিত্রে সরলতা সুপণ্ডিতে । ২০ 

নারী নির্যাতিতা বক্ষে বধু নির্যাতিতা গৃহে, 
ভাষা নের্যাতিতা কাব্যে সর্বত্র কবিতা কলা । ২১ 

বীরতা ধন্মরক্ষার্থে শিক্ষালয়ে সুধীরতা, 
শীলত1 রমণী-পাশ্ে সাধুতা সজ্জনে শুভা । ২২ 

চপলতা খলে দুষ্টে চৌরে মিথ্য। প্রশংনিতা, 
অধীনতা। যথা ভূত্যে ধনিলোকে বিলাসিতা । ২৩ 

অলসতা জরা দুষ্ট হিংসা সমাজ-ঘাতিনী, 
দীনতা মান-সংহস্ত্রী মূর্খতা নর্বনাশিনী । ২৪ 

বালকে মধুরা ভাব! রসিকে কবিতা কথা," 

দারিত্র্যে মধুরী মুদ্রা শুশ্রষা পীড়িতে শুভা। ২৫ 

 বিদ্কা বিকশিতা জানে অবিদ্তা ধন-ছর্নে, 
নারী নুপাত্র-সংযোগে হূর্বাণী ক্রোধ-গঙ্জনে । ২৬ 



নীতি-কল্প-লতিক1। 

কথিকা জ্ঞান-সম্পন্না শালিক! মিষ্টভাষিনী, 

পুস্তিকা নীতি-সংযুক্তা ভূমিকা শ্তদায়িনী ; ২৭ 

শান্তিপ্রদা সদ মাত। শান্তিদ! জন্মভূল্মিকা, 

শান্তিদা! কবিতা রম্য! গ্রীষ্মে শাস্তি-জলা নদী । ২৮ 

নির্ভয়৷ বিছুধী বালা সুশীলা নিয়া সদা, 
নিয়। ধাম্রিকা নারী নির্ভয়া সত্যবার্দিনী । ২৯ 

»অন্ন-চিস্তা মহাপীড়া পীড়। পর-পদার্চনা, 
দুর্্রনে মিত্রতা পীড়া কবিতা কষ্ট-কল্পনা । ৩* 

তারকা দীপিকাকাশে ভূবনে জন্মভূমিক 
কবিতা দীপিকাকাব্যে সৎকন্তা কুলদীপিক1। ৩১ 

ভদ্রতা শীলতা মান্যে উদারতা মুহজ্জনে, 
দক্ষত। সর্বব সৎকন্মে নীতিশান্ত্রে প্রশংনিতা । ৩২ 

অজ্ঞানে বালকে মুখে গল্পকথা। মনোহরা, 

ধার্মিকে সঙ্জনে বৃদ্ধে পুথ্যাকথা সদা প্রিয়! ৷ ৩৩ 

মধুরা জননী-পুজা মধুর সাম্য-মিত্রতাঃ 

মধুরা কবিতা-চিস্তা মধুর! পুণ্যকাহিনী । ৩৪ 

অধূম। কুলটা চিন্তা তৃত্যতা ব্যবসাধমা, 
অধম। ভুঙ্জনে যাচ এ *অধমা গাপকাহিনী । ৩৫ 

প্রণামে পুজনে লঙ্দা বথা নজ্জা ক্ষণে ক্ষণে, 

সর্ধনাশকরী বঙ্গে বিদেশিনী বিলানিতা ৷ * ৩৬ 
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মেষশৃ্জে বথা হীর৷ স্থৃশিক্ষা খল-কণ্টকে, 
নব্বত্র নিক্ষলা বাণী অত্ঞান-ভাবমাহিতে । ৩৭ 

দুল ভা শিক্ষিতা ভার্য্যা পতিব্রতা৷ স্থভাষিণী | 
ছলভা৷ মধুর! রম্যা কবিতা রন-রঞ্জিনী ॥ ৩০৮ 

জলোৌক। কুলটা-নারী পতিরক্ত-বিশোবিণী । 

স্বত সঞ্জিবনী সাধবী সঙ্কটে বুদ্ধিদায়িনী ।॥ ৩৯ 

শুভদ! সুনৃত। বাণী দীন-হীন-জনে দয়া । টি 

শুভদ]। ধনদা-বিগ্ঠা দারিদ্র্য্ছুঃখ-হারিণী ॥ ৪০ 

হুজ্জনে ছুঃখদ] বিদ্যা! অবিস্যা সজ্জনে তথা । 

কৃতত্ে হুঃখদ। শ্রদ্ধা সিদ্ধিদা পরমেশ্বরে ॥ ৪১ 

প্রিয়া গুণবতী নারী অপ্প্রিয়) কটু-ভাষিণী । 
সিদ্ধিপ্রদা সদ। শিক্ষা! কুশিক্ষা সব্বনাশিনী । ৪২ 

বিনীতা বনিত। প্রিয়া কবিতা ভাব-শোভিতা । 
জনিতা জ্ঞান-দাত। চ সবিত। শিশিরে প্রিয় ॥ ৪৩ 

ভীষণ ছর্জনে দেবা ভীষণ! দৈন্যযাতনা । 

ভীষণা বিরহ-জাল। ভীষণা রোগ-বেধনা ॥ ৪৪ 

অন্ধে রূপবতী দারা অপাত্রে কবিতা তথা | * 

পরাধীন যথা নিষ্ট্র' বনিপ্তা পর-পোষিকা ॥ ৪৫ 

ধুলিক বেদিকা-মঞ্চে ক।লিক! লেখনী ফুখে। 

ভুলিফ! চিত্রিকা হস্তে নমাদ্ৃতা নদ ভবে ॥ ৪৬ 



নীতি-কল্প-্লতিকা ।$ 

কবিতা বিরহে কাব্য বক্তৃতা নাধু নংসদি। 

ভদ্রতা পণ্ডিত প্রাজ্ঞে সর্ববত্রেব সুশেভিত। ॥ ৪৭ 

জরা যাল্দ্রা জরা হিংসা ভরা দৈন্যে*কুটুম্িতা । 
বাদ্ধক্যে যুবতী-নারী মহজ্জরা স্বমুর্খতা | ৪৮ 

শোভা ছাত্রমুখে শিক্ষা! সলিলে ফুল্লপন্মিনী, 
সত্যবাণী মনুষ্যান্তে নবশিশু মুখে কথা ॥ ৪৯ 

বর্ণমাল। বৃথা মুর্খে রত্রমালা বুথ! স্বগে। 

অক্ষমাল! বা ধুর্থে চিত্রমালান্ধমানবে ॥ পক" 

বনে বা] নির্জনে গ্রামে সদ্বিষ্তা বিদিতা সদা 
কম্তরী গহনারণো বিদিতা ভুবনজয়ে ॥। ৫১ 

কবিতা ভক্তি-মাধুধ্যা পুম্পি তা বনমালিকা। 
উপেক্ষিতা সদ! বঙ্গে ধষিতা হিন্দু-বালিকা ॥। ৪২ 

মাতা বিগলিতা স্সেহে দেবত। ভক্তি সধ্যমে 

কবিত। কল্পনাষোগে বিদ্যা পণ্ডিত মানবে ।। €২ 

বিমুদ্দিত বনিতা প্রণয়াদরে 
বিকশিত কবিতা ললিতাক্ষরে । 

কুমুদিনী মুদিনী শিশিরাহতা, 
বিরহিণী মলিনী বিরহাগন্তা ॥। ৪৪ 

সুবাদক করে বীণা লেখনী ছাত্রম গুলে, 

নীতি বিস্তা। নদাচাষ্যে, সর্বদ1 শুভদ] ভবে ॥ ৫€ 



নীতি-গীতিকা । 

অন্ৎ শিক্ষা খলে মৈত্রী আত্মশ্লাঘা বিলাসিতা, 
স্বদেশ সভ্জরনে হিংন। বিস্ুৃচিক। প্রকীর্ততা । ৪৬ 

পরাশ্রয়$ রসাধারা কবিতা বনিতা৷ লতা, 

সরল। কোমল লোল৷ নিজ্জন স্থানশোভিতা। ৫৭ 

ংসার বাসনা কামী অভিমানী সদ ভবে, 

মহাজ্ঞানী গৃহত্যাগী যোগী সুবিনয়ী নদ11। «৮ 

যোগাঙ্গন। দৃতারণ্যে বীরাঙ্গনা মহাহবে, * 

বারাজনাদৃতাহট্রে অস্তঃপুরে কুলাঙগন। । ৫৯ 

নারা মাতা দয়ারূপা নারী কল্যাণদায়িনী । 

গৃহলক্ষ্রী সতী নারী বঙ্গনারী বিশেষিত:। ৬ 

চপলা মুখর নারী গৃহ ছিদ্রান্ুলারিণী, 

বিদেশ রুচি-সম্পন্না হ্বর্ণ-বঙ্গ-বিনাশিনী | ৬১ 

অভ্চ্ছায়। প্রারট-ধারা অস্থিরা ভোগ সাধনা, 

কল্পনা পরপ্রত্যাশ! আস্থরা রাজ-ভৃত্যতা। ৬২ 

পররুপা দিব। নিদ্রা খল সেবা বিলাগিতা।, 

স্বাধীন! মুখরা নারী সব্বদা ছুঃখদাযিনী । ৬৩ 

স্বজনে পতিতে রগ্নে পগিতে জ্ঞাতি হ্র্ববলে, 

ক্ষুধা-প্রপীড়িতে শীনে প্রকর্তব্যা নদা, দয । ৬৪ 

প্রতিহিংসা মনোম্বলা জ্বালা মিথা। প্রতারণ।, 

অন্নচ্িস্ত1 মহজ্জ্বাল৷ জ্বাল! দারিদ্র্যযাতনা । ৯৫ 



নীতি-কল্পন্লতিকা ণ 

উত্তম! কুশলী বার্তা উত্তম বাল-গীতিকা 
উত্তম! কবিতা-চিস্তা উত্তম] পুণ্য-ন্ঞাহিনী । ৬৬ 

ভীরুত] দীনতা লঙ্জ। চপলতা বিল্লানিতা, 

অলসতা বৃথা নজ্জ দুঃখদ স্বীয় মূর্খতা! ৬৭ 

আর্তছুঃখ বিনাশাখং স্বজাতি পুষ্টিবর্ধনে, 
স্বধশ্ম রক্ষণে চেষ্টা শুভদ। মরণে ক্ষণে । ৬৮ 

আত্মশক্তি প্রদ] বিদ্যা সর্ববনুখ বিধাফিনী, 

মূর্খতা কঠিন। পীড়া নর্বছূঃখপ্রদায়িনী । ৬৯ 

সতামূল। ক্রিয়া শ্রেষ্ঠা মিথ্যা কর্ম-বিনাশিনী 
সর্বনাশকরী হিংসা! অহিংলা সিদ্ধিদায়িনী। ৭* 

মায়া বলৰতী লোকে মায়] মুক্তি বিরোধিনী । 

নর্ধ্ব ছুংখময়ী মায় দর্ণাহস্কার রূপিণী । ৭১ 

বালিকা গৃহ-শোভাঢ্যা কালিক। শিব মন্দিরে 
কবিত। জ্ঞানিসংযুক্ত1! লতিক বন-শোভনা । ৭২ 

মক্ষিকা ছুষ্ট'বীজপ্রা! ঝটিক] বারু-শোধিনী, 

ছুরিক ছুরিকাহস্ত্রী মিথ্যা মিথ্যাবিনাশিনী । ৭৩ 

, দেশসেবা প্রজাসেব। নেবা শিক্ষিত-সঙ্জনে, 

সর্ধবশান্তি প্রদ1 কেবা দীনশ্ছুঃখ নিবারণে। ৭৪ 

গগনে তারকা শোভ। কাননে নব-মল্লিকা।, 

নববধূ গুহে শোভা হৃদয়ে ভক্তিন্দীপিকা । ৭৫ 



নীতি-গীতিকা। ৯ 

বিলানিতা জরাছুষ্টী ব্ৃদ্ধতা রূপ-নাশিনী 
দীনতা সর্বগুণস্থা নীচতা কুলনাশিনী । ৭৬ 

ববখানুয়া মহাপীড়। চিত্তরক্ত বিশোষিণী 
মিথ্যা শ্লাঘা-ঘ্বণাবজ্ঞা শান্তি সুখ বিঘাতিনী । ৭৭ 

ভাষা স্বাধীনতা হীনা জল বিনা সুপদ্দিনী, 

লজ্জাবতী লতাম্পর্শে সতী স্বৃতা বমধণে । ৭৮ 

অশ্রদ্ধা দেশজ দ্রব্যে অশ্রদ্ধা পিতৃ গৌরবে, 
অশ্রদ্ধা কুলজাচারে-অধুনা বর্ততে নরে। ৭১৯ 

ক্রীড়া বিবর্জিতা ভূত্যে লীলা বিপ্রে বিবর্ছিতা, 
মিথ্যা বিবর্জিত বাক্যে দেবলোকে প্রশংদিতা ॥ ৮৭ 

সববত্র লাঞ্ছিত নারী লুণ্ড। কুমারিকাচ্চনা 

আবিচ্া পুজিতাকালে বজ্ভিতা কুলকামিনী ॥ ৮১ 

শিক্ষার্থী মদিরাপায়ী সববত্র ক্কুপণে! ধনী, 
উচ্চবর্পে২ধুনাহিংসা নীচলোকে বদান্যতা । ৮২ 

অগ্চন। সফলা দেবে প্রার্থনা সাধু মানবে, 
সফল! সুনৃত1 বাণী মিত্রতা বিজ্ঞলজ্জনে । ৮৩ 

অশ্লীলা কবিতা হুষ্টা মর্দিরা সমমোহিনী, 

তামসী রজন ঘোরা 'তক্করে শ্রীতিদায়িনী । ৯৪ 

জীবহত্য1 তথা 'ঁহুৎসা নৃশংসতা প্রতারণা, 

ভগ্রাকুল-বধু-পীড়া, লোকছয় বিনাশিলী। ৮৫ 



স্টী 

নীতি-কল্প-লতিকা 

পতিব্রতোভ্মা ভাঙা অধম কলহপ্রিয়া, 

অধম কণ্টকাকীর্ণ লর্তিক। কোমলোভমা। ৮৬ 

মন্দজল। নদী সর্বা' মন্দবলা তুরঙ্গিণী 
মন্দ পুষ্পাহধুনা নারী মন্দফল! বনুধ্ধরা। ৮৭ 

অরোগিতা পরা বিদ্যা বর্ধশান্ত্রে অভিজ্ঞতা 

সতীরূপবতীভার্্য। সদ্বিগ্তা ভব ছলতা। ৮৮ 

' কাব্যে স্বেচ্ছাময়ী ভাবা ব্যাকরণ-বিঘাতিনী, 

কুপথগ। নদীরূপা। কলুষিতা কলঙ্কিনী। ৮৯ 

প্রাণময়ী সদ দীন! দয়ার্জাহতিথি বেবনে, 
আত্মন্ুখে বাতশ্রদ্ধ৷ পরনুখানুরাগিলী'। ৯০ 

পত্ভী পরাতুর! ত্যাজ্যা ধাত্রী লোভাতুরা তথা, 

দানা কামাতুর! ত্যাজ্য। প্রেমাতুর। তপন্থিনী | ৯১ 

মাতৃকা স্বপ্পনত্তষ্টা কালিক। নিদ্ধিদায়িনী 

কলিক। নেত্রশোভাঁঢ্যা বালিক। চিত-তোষিণী । ৯২ 

রিক্তা শনৈশ্চরে শুদ্ধা কুলটা পতিতালয়ে, 
মিথ্য। যোগে চুরাবিদ্য। পতিতা পতিতাশয়ে ৷ ৯৩ 

যৌবনে সুন্দরী কান্তা আদৃতা প্রতিমানবে, 
পুণ্যবতী-সতী নারী সমাদৃতা দা তবে । ৯৪ 
অধম জীবিকা ভিক্ষা পরািষ্ক্রিয়া ধম! 

অধম। দীনতাবস্থ। কুলীদে ব্যবসাধমঃ | ৯ 



নীতি-গীতিকা। 

চর্চাহীনা রথ! বিদ্যা শ্রদ্ধাহীন। বৃথা ক্রিয়া, 
নীতিহীন। বৃথা শিক্ষা ক্ষুধাহীন। বৃথা সুধা । 

যুদ্ধবিভ্ঞা যথা সৈন্যে রাজনীতি বিচারকে, 
পুণ্য কথা যথা রদ্ধে সছিগ্যাপগ্ডিতে তথা ॥ 

কচ্চিৎ স্থখদশাবার্তা কচ্চিদ্দ $খ দশাগতা, 
অস্ষিরা সকলাবস্থ1 কাচিস্ত। বিপদাগতে | 

চন্ষুল জ্জা বিহীন! হি মানিনী ধনি-কামিনী, , 
কৃপণ! নিষ্ঠুরাচার? ভিখারিণী প্রতারিণী 

শশাক্করূপ! খলু বিজ্ঞ কন্যা. 
শিক্ষিতানাধবী রমণী নুধন্ঠা, 

"স্বজাতিনিন্দা সততাপরুস্টা 
স্বদেশপুজা পরমা প্রকৃষ্ট! । 

পরিজন-গঞ্জিনী পর-রঙ্জিনী, 

পরপুর-থামিনী খরভামিনী | 

নবারুণ-নয়ন। বাদ-বদন। 

সজ্জন-হনন] ভীষণাঙ্গনা । 

সীভি-লীত্িন্1 সম্মাগু। | 

৭১৭ 

৯৬ 

৯১৪১ 
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৭৯ 





লীভ্ভি্কভল-ভলভিক্কা | 

নীতি-মাধুরী 
গণেশ জনেশ সুরেশ সর্ষের ! 

অমলে কমলে সবলে শর্কে 

ভগবতি ভারতি রঞ্জিত বীণে ! 

প্রপীদ মাতঃ সেবক দীনে ! ১ 

দর্শনে অুবণে শুদ্ধে! কবিতে সুখ-দাযিনি £ 

স্পর্শ-মণে স্ুসঙগীতে ! স্বাগতা হে পরাগত্তে! ২ 

কামহুঘা সদ" মাতা সম্ভান-প্রতিপো বকা, 

সাক্ষান মুভিমতী দেবী ন্বর্গাদপি গরীয়সী। ৩ 

সফলা মধুরা বাণী সফলা সদুপাসনা, 

সফল মাতৃ-শুজ্রষা সফলা বেদ-গীতিকা? । ৪ 

বালকে ফলিত বিষ্তা। সুনীতি-খশ্-চারিতা, 

উ্ববরা কোমলা! ভূমিঃ কঠিনাঙ্থুর-নাশিকা । £€ 

'মধুরা মহতী বাঞ্ছা গণা্থে ত্যাগ-শীলতা, 

মধুরা কবিতা মালা স্বাগতা মিতছন্দগ! । ৬ 



১৪ নীতি-কল্প-লতিকা। 

মধুর! প্রিয়তা লৌকে অহিংস! বিশ্ব-মোহিনী, 
মধুর! করুণা দীনে জীব প্রাণ সুরক্ষিণী। 

মধুরা একতা বিশ্বে নর্ধব-শক্তি বিরদ্ধনী, 
মধুরা সমত! জীবে সর্ব-নুথ-প্রদায়িনী । 

মধুর1 বিদুষী নারী গৃহিণী শ্রিয়বাদিনী, 

মধুর! সুনৃতাবাণী ভূমিকা শন্ত-শালিনী। 

মধুর নীতি-শান্ত্রজ্ঞ। কন্যকা মাতৃ-সেবিকা 

মধূরা জননী-ভাষা বঙ্গভাষ। বিশেষতঃ ৷ 

মধুরা নজ্জনে মৈত্রী সদানন্দ প্রদায়িনী, 

মধুরা ধনদ। বিচ্যা। দৈন্ত-ছুঃখ-বিনাশিনী । 

শান্তিদা সরল! দাবী পতিব্রতানুসারিদী, 
শান্তিদা-ঈশ্বরে ভক্তি রমলা সুখদায়িনী । 

শাস্তিদা কবিতা চ্চা শাস্ত্র চচ্চা বিশেষতঃ, 

শান্তিদা নাধন। নিষ্ঠা সর্ববদা ব্রহ্মচারিতা । 

দুঃখদণ? সর্ববথা যাক্রা' বনিতা মুখরালনা, 

ছুংখদা ছজ্জনে সেবা নির্ধনে ভোগ বাসনা । 

ছুঃখদ1 বাদ্ধকে তৃষণ। নান! ভোগনমন্বিত।, 

নী 

স 

১১ 

৯ 

১৩ 

১৪ 

হঃখদা জ্ঞাতি-ছুর্র্ধাণী করিতা কষ্ট ফোজিতা । ১৫ 

হুঃখদা নীতি-হীনতা। হৃঃখদ1 খল-মিত্রতাঃ 

£খদ] প্রবলা নাড়ী ঘন-শ্বাস-প্রবাহিণী । ১৬ 
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হঃখদা ক্ষুদ্রকা সেবা সর্বদা বহুভাষিতা, 
দুঃখদা ভূত্যতা লোকে সর্বদা! খল-চাতুরী । 

ভুঃখদা কৃপণাবস্যা ভুঃখদ] ব্যয়-শীলতা, 

ভুঃখদ মানবে হিংসা ভোগার্থ পাপ-বালনা । 

হঃখদা সর্ববতো ভিক্ষা সবলে প্রতিযোগিতা, 

ছুঃখদ। পাশককক্রীড়া নবব থা স্বীয় মূর্খতা । 

£খদ। নিক্ষলা শিক্ষা কুশিক্ষাপি সুহংখদা 

ভুঃখদ। পর প্রত্যাশা ভুখদা গৃহ-বাতন। | 

সাধুতা পররক্ষার্থে খলতা পর-পীড়নে, 
সততা! সুঁখ-মোক্ষার্থে সবব ত্র চলিতাভবে | 

মনীষী পর-কল্যাণে ত্রিভবনে নদান্ুখী, 
ছিদ্রযুক্তা সদ! মার্গে সুচিকা পর-পীড়নে । 

বিকল পুস্তকে বিদ্যা কবিতা ভাবদৃষিতা 
বিফল! ছুর্ডজনে শিক্ষা বনিতা পর-রঞ্জিতা | 

শ্রমায়তা! পরা বিদ্যা বিদ্যায়ভা সরস্বতী, 
প্রেমায়ত্তা জগম্মাতা ধনাসুভ বনুদ্ধরা । 

মুখাশ্রয় পরা বিদা? গৃহাশ্রয়া তপস্থিনী, 
এরাশ্রয়া সতী নারী বিড়ম্বিতা পদে পদে । 

অতীব রূপিণী ভাধ্যা সুঘৌবন৷ বরাঙ্গন। 

নুখদ! ভোগদা রম্যা কিন্ত পর-প্রলোভন]। 

স্ট্গ 

১১ 

৮৬, 

ন্২৩ 

২৪ 

১৭ 

৫ 



১৬ নীতি-কল্প-লতিকা ।* 

আশা সপ্ভীবনী দেহে আশা ভাবি-সুখ-প্রদা 
আশা মূলাক্রিয়া লব্বণ নিরাশা প্রাণ-নাশিক! ।২৭ 

ভুবনে একতা শ্রেষ্ঠ! সবর্ধশক্তিসমধিতা 
পরস্ত ছল ভ1 রঙ্গে গৃহে গৃহে বিরোধিতা । ২৮ 

যৌবনে ব্দ্ধতা কালে সধনে নিতা দীনতা । 
নিশাগতা দিবসাস্তে উদয়াস্তং স্বভাবতঃ ॥ ২৯ 

তমঃ সম্মিলিত। সন্ধা? ন নিশ। রবি-সংযুত]1। 

খলে খলে নদ! মৈত্রী ন সজ্জনে কদাচন । ৩৭ 

অজ্ঞাতা! বিজ্ঞত৷ মুর্খে পথ্যাশী পশ্ডিতে পীড়া, 
অজাতা ধাম্মিকে হিংসা শঠতা শিশু-মানবে ৷ ৩১ 

সুপরিচাষিক? ভাষা গুণ জাতি প্রকাশিকা 

বিশুদ্ধা বদি মাধুর্য্যা নবর্বজন বিমোহিনী । ৩২ 
প্রতারণ। জরা লোকে পর-পদ নমাচ্চন! 

দর! রূপবতী ভার্ষ্য বৃদ্ধে রোগাতুরেনদ1। ৩৩ 

আদৃতা বক্তৃতা লোকে, নীতি-জ্ঞান প্রদায়িনী । 

আদৃতা কবিতা রম্য! ভাবালঙ্কারভূষিতা । ৩৪ 

“জরা দরিদ্রতা দেশে অলসতা৷ মহ1 জরা, 
জনা বিভীষিকা হিংসা রথ বিরবকারিণী। ৩৫ 

জর! গৃহে গৃহে নিন্দা পর ছিদ্রানুসারিলী, 
খনম্বাল! জর! শ্রেষ্ঠ? জড়তা নবযৌবনে ; ৩৬ 
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আনুরক্তি বহিবেশে পরদারে খলে বলে, 
পেটুকাগত্তকে লুদ্ধে সর্ববতো ছুঃখদা ভবে । ৩৭ 

ঘ্বণিতা পরপ্রত্যাশ। পরাশ্রয়া সুদুংখদা 

স্ধধদ] ঘূর্ণিতা শুন্যে বন্ুধা পবনাশ্ররা। ৩৮ 

সদা তৎপরতা ধর্ে মুখে মধুরতা৷ লা, 
রসিকতা গুণে কাবো সাধুজনে বিরাজিতা । ৩৯ 

পরধনে পরদ্রব্য দ্বেষে প্রতি গ্রহে খাণে ; * 

অস্পৃশ্তা৷ সদ ন্রষ্ঠঃ পরদারেষু সর্ধতঃ । ৪৯ 

বাদ্ধক্যে যৌবনে বাল্যে জীবনে সঙ্গিনী জরা, 
স্বত্যু-কম্াস্থিতা দেহে বৃথা সম্ভোগবাসনা । ৪১ 

সাগরে শন্ধুকে মুক্ত। কমলে কমলালয়! 

তথা কল্পশলত স্বর্গে নন্দন-কাননোভ্তবা ৷ ৪২ 

অমেধ্য-সম্ভবা-পীড়া স্থত্যুকন্তা বমালয়ে, 
পিশাচিক1 অনাচারে দরিদ্রতা৷ কুকম্মজা । ৪৩ 

গুচিতা ভোজনে বাক্যে প্রণয়ে কাবা-পুস্তকে 

সন্ানে ভোগ-বিন্যাসে খণ-কম্মে বিশেষতঃ ॥ 8৪ 

স্বদৃতা ভক্তি-সংযোগে জননী-গুরু-সঙ্জনে, * 

ক্রুরত। দস্থ্য-চণ্তীলে ইতরে-সমরে শুভা | ৪$ 

প্রানিহীনা হতাস্থষ্টিঃ শন্তহীনা বনুদ্ধরা, 
জ্বানহীনা! হতা শিক্ষা নীতিহীনা তথা সভা । ৪৬ 

১৭ 
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বেদনা ইতরে সেবা বেদনা জ্ঞাতি-ভূত্যতা, 

বেদন! কুটিলা বাণী বেদনা ভগ্র-বারনা। ৪৭ 

বেদনা বিরহে চিন্তা পীড়িতে ভোগ-বাসনা, 
কাব্য-রনিকতা মুখে” বেদনা খল-বঞ্চনা। ৪৮ 

নততা গ্লানিনাশায় দোষ-নাশায় শীলতা, 

বিজ্ঞত। দুঃখ-নাশায় শোক-নাশায় ধীরতা ৪৯ 

শঠতা গুণ-নাশায় মান-নাশায় নীচতা, 

মুঢ়তা বুদ্ধি-নাশায়, বিত্ব-নাঁশায় মত্ততা।। ৫৯ 

জড়তা দেহ-নাশায় প্রেম-নাশায় লুব্ধতা, 
বন্ধৃতা ক্রেশ-নাশায় দ্েষ-নাশায় পাধৃতা। ৪৫১ 

দ্বরতা ন্সেহ-নাশায় কীত্তি-নাশায় দীনতা, 

ক্ুরতা কার্ম্য-নাশায় কুল-নাশায় শত্রুতা ।  &২ 

সমত। গর্বব-নাশায় বিদ্ব নাশায় একতা, 

ফ্রোহিতা জাতিনাশায় দেশ-নাশায় দন্যুতা। ৫৩ 

ছুশ্চিস্তা নিদ্রা-নাশায় প্রাণ-নাশায় রুগ্রতা, 

গুচিতা রোগ নাশায় পাপ-নাশায় সাধনা । ৫৪ 

বিদ্যাগতা পুরাধীত। শক্তিঃ পূর্বাঞজ্জিতা গত, 

পূর্ব্ব-ক্লুতাগতা৷ নর্কা ক্রিয়া! গতা পুনর্ভবে । ৫৪ 

শিল্পে পীতাগনা দক্ষা৷ বঙ্গাঙগন। সুরন্ধনে । 

বিলাসে শ্বেত তন্বঙ্গী স্বধর্শে ভারতাঙ্গনা। ৫৬ 
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সাবিত্রী বিধব। বাল্যে দ্রৌপদী রি-লাঞ্রিতা, 
অপহ্ৃতা সতী সীতা ধাম্মিকা ক্ষণ-ভুঃখিতা । ৪৭ 

ধীরত' নুখদা লোকে মূর্খতা বহু-কষ্টদা, 
বারতা সর্বথা পুজ্যা ভীরুত! ঘ্বণিতা সদা । ৫৮ 

ক্ষেমঙ্করী সদা মাতা ক্ষেমস্করী বসুন্ধরা, 

ক্ষেমস্রী সতী ভাব্য। ক্ষেমস্করী সরম্বতী ॥। ৫৯ 

সব্বত্র বেদনা যাল্দ্রা হৃতার্থে অনুশোচনা, ট 

খলাহ্যে সজ্জনে নিন্দা! বেদন। গুহ-গঞ্জনা ! ৬০ 

ধনে দৈন্যে সুখে ছুঃখে পলানে শাক-ভোজনে, 
হৈমাবাসেে তৃণাবাসে পট্বাসে কৃশাহ্বরে ॥ 

নির্বিকার নদ। নাধ্বী দৈবীশক্তিপর য়ণা; 
শীতে গ্রীষ্মে বনন্তে বা যথা স্থির বসুন্ধরা । ৬১ 

কবিতা! ছুতিতা৷ বাণা লেখনী পুস্তিকা কথা, 

সম্পত্তি মন্ত্রণ বিদ্যা অপাত্রে বিফল সদা । ৬২ 

তস্কর-দৃষিতা ভূমি মন্দজলা মহানদ', 

গুহে মন্দ! সতীনারী মন্দশন্য1 বসুন্ধরা । 

শিক্ষালয়ে মন্দা শিক্ষণ মন্দমতি সুধী প্রজা, . 

নে মন্দা মহামন্দা সুনন্দ! বঙ্গ-ভূমিকা ৬৩ 

অশনে রসনা মিষ্টা বচনে মধুনিম্বনী, 

বিজয়ে রসন। নেনা বন্ুধা রননা-বশ] | ৬৪ 



নীতি-কল্প-লতিকা 

লীলস। সর্ববথা হেয়া বিহারে ভোজনে পণে, 

বিলাসে বিভবে বেশে পরদারে বিশেষতঃ । ৬৫ 

নমবায়ে মহাশক্তি রপজিতা জনাস্তিকে, 

ধুলিকণ] সমাযুক্তা ধরিত্রী গিরি-সাগরা। ৬৬ 

অদান্তিকা সদ্দাচারা সদা পরোপকারিণী, 
মিতাহার৷ গতাস্ুয়া নারী দেবীম্বরূপিণী। ৬৭ 

মধুরা দূরতা সব্ব দুরে স্বর্গেস্থিতা সুধা, 
চন্দ্র-লোকালয়। জ্যোৎস্না নরলোকে সমাদৃতা । ৬৮ 

শু সরোবরে বারি সন্ধিবার্ত। রণাঙ্গনে, 

হৃতাননা পুনর্গেহে গ্রীতিদ] নর্ব্বতো! ভবে । ৬৯ 

ধন্তা। জ্ঞানমগ্লী নৌকা ঘোর সংসার-সাগরে, 
অজ্ঞান উশ্মিকামাল৷ পদে পদে বিকর্তিকা। ৭০ 

জড়তা! মূর্খতা! মিথ্য। নির্দয়ত। প্রলোভিত 
আচার-হীনতা হিংনা ছুর্জনে নব্ধদ স্থিতা। ৭১ 

পতাকা পাছকা! নৌকা মৃত্তিক৷ ইত্তর। প্রজা, 
কুলটা কুটিল! ঢক্কা তাড়িতা শোভিতা৷ নদা। ৭২' 

'সর্ধবরূপা সদা পুজ্য। কল্পলত! সদাক্ষরা 

সর্ব-নেত্রময়ী বিছ্া গুপ্ত-রহস্ত-দর্শিনী । ৩ 

অতিস্পৃহ! পরিত্যাজ্য দারোপসেবনে ধনে, 

লোৌক-নশ্মিলনে নাট্য নৈশ-ভ্রমণ-ভোজনে । ৭৪ 
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দীনত। ধীরতা যুক্ত! বিদ্যা-যুক্ত। কুরূপতা, 
শঠতা কৌতুকীবুক্তা শোৌভিতা মানবে কচিৎ 1৭ 
গণ্য স্বকর্্মজাজাতি নান? ণে বিশেষিত। 

মত্স্যগর্ডে সতী পদ্ম পাষাণে পরমেশ্বরী । ৭৬ 

সর্ববশান্তি-প্রদ। ভার্ব্যা বন্ধুূপা বিনোদিনী, 

মত্ত্যে কিংবা পুনঃ শ্বর্গে সজিনী লহ-ধর্দিণী। ৭৭ 

বালকে শোভিতা। ক্রীড়া রূছ্ধে ধর্ম্স-উপাসনা, 
যুবকে শোভিতা বি্া শস্ত্রশান্ত্-সমন্থিতা । ৭৮ 

যৌবনে ভূষণে রামা শোভিত পতি-গোৌরবে, 
শোভিত নিম্মলাকাশে রজনী শশি-নজমে । ৭৯ 

নুহ সত্যব্রত জ্ঞানী সুখী পুণ্যরত ব্রতী, 

সুখী পবিত্রতা কামী নীরোগী নর্বদা সুখী । ৮* 

আরে সুপক্ষতা নুষ্ঠুঃ সর্ব শস্তে সুপক্ষতা 

অশোভা! পরুতা কেশে যৌবনে যুবতী জনে । ৮১ 

শঙ্কনীয়া নৃপে মৈত্রী রক্ষণে খগ্ডনে সদা, 

শঙ্কনীয়। নদ! মুদ্রা ব্যয়েহথব। সুরক্ষণে | ৮২ 

রক্ষিক! বন্ধনী ক্ষেত্রে,পরিখা। শিবিরে রণে; 

» গৃছে গুণবতী ভার্ধ্যা বিদ্যা সর্ববতো। রক্ষিকা 1৮৩ 

বিহগা-শ্বাপদ1-ভূঙ্গ! বর্বাপি মিত সঙ্গমা, 

মানবী শিক্ষিতা বাপি কালে কালে ব্যতিক্রম 1৮৪ 



৩ নীতি-কল্প-লতিকা ৷ . 

চঞ্চলা পূর্ণিমা জ্যোতন্না যৌবন-রূপ-মত্ততা 
চঞ্চলা জীবনীনব্্বা রাজ-লক্ষ্মী নুচঞ্চলা। ৮ 

অচলা বৃদ্ধত] জীবে সম্ভানে জনশী-কৃপা, 
অচল! মানবে তৃষা জীবনে স্ব কন্যকা । ৮৬ 

বিলুপ্ত সাধুতা। লোকে শঠত। বর্ব মানবে, 

ন্বেচ্ছাচার! রমা সর্ববা দন্া-সাধু সমোহধুন। ৮৭ 

* সাগরমেখলা-ভূষা পর্ববত-পরিমগুলা, 
অনন্ত রত্ুসম্প্ন। ক্ষমাবতী সদ1 ধরা । ৮৮ 

অহিংল। পরমা কন্যা ভখিনী গণ-নেবিকা, 
বসুন্ধরা পরামাতা কিং তত্নন্দনকাঁননে ? ৮৯ 

চচ্চণহীন] যথা বিদ্যা বার্ভীহীন! চ পত্রিকা, 

যত্ুহীন। রতুমাল৷ সত্যহীনা বথ। কথা । ৯০ 

অস্পৃশ্ট। গণিকা-বৃন্তি দণন্যুতা ভূত্যতা সুরা, 

পরাপকারিতা হিংসা ভাধ্যা শষা-বিদ্ষিভা | ৯১ 

বীর-পুত্রবতী কুন্তী গুণি-জ্ঞানি-প্রসতিকা, 
তথাপি বলবৎকালে ছুঃখিনী বন-বাসিনী । ৯২ 

একাহীনা হতা জাতি গু ণহীন। মনুষ্যতা, 
শীলহীন। হতা' নারী রূপহীন1" গণাঙগন! । ৯৩ 

পত্ধী পতিত্রতা শুদ্ধ রাজা শুদ্ধ! প্রজা প্রিয়ী, 
শহ্যদ। ভূমিকা শুদ্ধা কবিতা মধুরঅবা 1, ৯৪ 



নীতি-মাধুরী ২৩ 

স্বর্ণপ্রস্থ সদ! পুম্পা সর্ধ্ব শহ্যধরা ধরা, 

তৎসেরা সর্বতো ভদ্রা সগ্যফল-প্রদায়িনী । ৯% 

অবলা ছুর্বল। ক্ষীণ ন ললিতা ন কোমলা', 

অবল। সবল শ্শেষ্ঠা রণে শ্রেষ্ঠ সুরাঙনা । ৯৬ 

জিতেক্দ্রিয়া মিতাহার। সব্ব-জীব-হিতেরত। | 
অদাস্তিকা গতান্দুয়। সুরাঙ্গনেব মানবী । ০ ৯৭ 

রোগে কুপথ্যং খলেখু সত্যং 

মিত্তেবু হিংসা বতীষু মৈত্র্যম্। 
নারীবু জারো নদদীষু সেতঃ 
বৃদ্ধেকু ভূষণ বিনাশ হেতুঃ । ৯৮ 

বরং ন শিক্ষা ন চ নীতিহীনা, 
বরং ন রতি নচ পাপ-লীনা ; 

বরং ন নজ্জ। ন চ খণযুক্তা, 

বরং ন মৈত্রী ন খলানুরক্ত! । ৯৯ 

মানব দানব বাসব দীন ! 

গর্ববিত নির্িত লাঞ্ছিতহীন ! 

মঅপ্ডিত দণ্ডিত ভূষিত জীব ! - 

সেবক সাধক প্রনীদ শিব ! ১০৩ 
লমাগ্া । 





নীতি-দীপিকা 

স্থরেশ সুকবে সত্য স্ুবেশ সুররঞ্জন ! রী 

সবল সরল স্বাস্ত প্রসীদদ তাপতাড়ন ॥ ১ 

কল্যাণং কনকং কেন্দ্রং কেদারং কুলবদ্ধনম্। 

কবীশং কোবিদং কালং নমামি ক্লেশনাশনম্ ॥ ২ 

সাক্ষাদ্ ভগবতী মাতা পিতা সাক্ষাদ্ মহেশ্বরঃ | 
দেবতা শিক্ষকো। রাজা তান্ দৃ্টেব নমেত সুধীহ ॥ ও 

সব্বান্গু বিদ্যান্সু পরা প্রধানা, 

সর্বান্ু রন্ভিষু দয়! প্রধানা | 

সব্বান্থ শক্তিবু মতিঃ প্রধান 
স্বাস্থ নারীবু সতী প্রধানা। ৪ 

দেশস্য ভাষা কুনুমন্থ্য গন্ধঃ 
নরম্য মিত্রং বিহষাঞ্চ কাব্যম্। 
প্রাজ্ঞন্ড বাক্যং জনকন্ঠ পুত্রঃ 

"  এতানি নুনং ষশসে ভবন্তি । ৫ 



৮৬ নীতি-কল্প-লতিকা 

প্রণয্িনী মলিনী বিরহ! থতে, 
ভগবতী বিমতী কলুষাগতে । 

স্ুবিচল। কমলা সুরুতি-ক্ষয়ে, 

বিমুদিতা কবিতা চরণাত্যয়ে ॥ 

নীচন্য আশীতিঃ কুপণস্ঠ ভক্তিঃ, | 

ভৃত্যস্য কাস্তিঃ কুজনস্ঠ শান্তিঃ 
বিজ্ঞম্ত ছুঃখং কপটস্ত সৌখ্যং 
দরীনন্ত মানং ক্ষণমেব দৃষ্টন্। 

ন সা! ভার্ষ্যা যা সদা ভাব ছট্টা 
ন সা শান্তি ধা ক্ষণেনৈব নষ্টা । 

ন সা বিছ্যা যান দদাতি শিক্ষা 

ন সা সভা যা ন দদাতি দীক্ষাম্। 

বশ্টাচ ভাধ্যা! পঠিতাচ বিদ্যা 
দ্রাতা ধনাঢ্যঃ সুপবিত্রং মিত্রম্ | 

ধর্ন্ত চিস্ত। সুজনস্য দেব! 

ষড়জীব লোকেধু নুখানি নিত্যম্। 

কবিঃ প্রমাদী কৃষকোহভিমানী 

ছাত্রো বিলানী গুরুরর্থ লোভী । 
পতি এরিদ্রো রমণী গরগল্তা 
নৈতানি কুত্রাপি মুখাবহানি ৷ ০ 



নীতি-দীপিকা। 

কুভাষিণং স্বার্থপরং বিলাসিনৎ 

নিরুগ্যমং নিত্য পরোপজীবিনম্। 

ছলভ্রিয়ং ভোগরতং কদাশিনং 

বিষুঞ্চতি প্রাজ্ঞজন$ সদৈবহি ॥ ১৯ 

দেশন্য ভঙ্গং কুলটাশ্চ দারাঃ 

ক্ষেত্রঞ্চ শুন্তং সুকলৈ বিহীনম্ ! 

পুত্রশ্চ মূর্খঃ কপটঞ্চ মিত্রম্ ০ 

এতে বিনাগ্রিং তনুমাদহত্তি ॥ ১২ 

জনকেন সত স্তনয়েন পিতা 

প্রজয়াচ নৃপহ প্রভুনা বনিতা । 
কমলেন বর পরা কমলম্্ 

ব্ুফলেন তরু স্রণাচ কলম্ ॥ ১৩ 

রাজ্যাতুরাণাং ন ক্কপা ন ধন্ো 

লোভাতুরাণাং নচ পাপকম্ম । 

শীতাতুরাণাং নচ জীর্ণ কস্থা 

মগ্যাতুরাণাং ন পভা ন পন্ছাহ ॥ ১৪ 

গ্রন্থুস্য ভাষাং সুজনব্য সেবাং 

রাজ্যন্য নীতিং ভূতকন্ঠ বৃত্তিম্। 

কাব্যস্য গাথাং ভ্রবিণন্ড দানং 

ধৈর্য্যেন বুদ্ধ্যা সততং প্রকুর্যাৎ । ১৫ 

৮, 



া নীতি-কল্প-লতিকা 

সর্বেসু ধর্মে সদৈব সত্যম্ 
সর্কেধু রোগেযু নদৈব পথ্যম্। 
সর্বেষু যানেধু পদৈবিহারঃ * 
সর্ক্বেষু কাধ্যেযু পরোপকারঃ | 

ক্ষুদ্রোহপি রাজ। দেবরাঁজ-সমঃ 

ক্ষুদ্র দানং পুণাদং নিয়ুতম্। 

'  ক্ষুদ্রাপি ভিক্ষা মাননাশ করী 
ক্ষুদ্রাপি শিক্ষা কালে কল্পলতা৷ । 

সর্ধেবু জীবেযু নরঃ প্রধানম্ 

সর্বেেধু বৃক্ষেযু বটঃ প্রধানম্। 

সর্েধু ভোগেষু ধনং পরধানম্ 

সর্ধ্বেধু লোকেধু গুণী প্রধানম্ | 

ধর্্মানুরক্তে স্থির মানসানাং 
শাস্ত্রে সত্যেতু সদাতুরাণাম্ | 

অহিংসকানাং স্বজন প্রিয়ানাং 

মর্ডেষু স্বর্গেযু সদৈব শান্তিঃ | 

কটু বাক্যং শন্ত্পাতমজ্ঞাতং কথনং তথা । 
পর দ্রব্যোপভোগঞ্চ সর্্বথা! পরিবরজ্জয়েৎ ॥ 

কলহং শপথং দ্বেষং লিগ্গাং চাপল্যমেৰচ 

পর পীড়। প্রদং কার্যযং যন পরিবজ্জয়েৎ।. 

১৬ 

১৭ 

১৮ 

১৯ 

খে 

২৯ 



নীতি-দীপিকা 

আলম্তং ধুঅ-পানঞ্চ পরদারোপপেবনম্ 

পরান্র-ভোজনঞৈব নীচালাপং বিবজ্জয়েৎ ॥ 

ন্ চ বিদ্যা সমং মিত্রৎ ন জামাতৃনমঃ প্রিয়ঃ ! 

ন দারিদ্র্ং সমং ছুখং ন কবিত্বসমো রসঃ ॥ 

দিবাকরে তমো নাস্ভি নাস্তি স্বর স্তপন্থিনাম্ 

নাস্তি পাপৎ সতীন্ত্রীণাং সত্যব্রতে তখৈবহি। 

হবল্লানিদ্রা প্রকর্তব্যা কর্তব্যং মিতভোজনম্ 

ন্নানঞ্চ প্রাতরুখানং কর্তব্যং দেবপুজনম্। 

অশুচি খণদায়িত্বমশুচি জীবহিৎসনম্ । 

অশুচির্দেশ বিদ্রোহশ্চান্খচিধন্র-নিন্দনম্ ॥ 

অস্তঃপুরে বধূঃরূপং প্রতিমা দেবমন্দিরে। 

শিশুপুত্রো গুহে রূপং কাননে তাপসো৷ জনঃ ॥ 

বিবাদং পরিবাদঞ্চ মিথা। বাক্যং কুভোজনম্ 

খলৈঃ সঙ্গং রুথা গল্পং যত্রেন পরিবর্জয়েৎ | 

ধদাটোঃ সহ মিত্রত্বং বাণিজ্য নির্ধনৈঃ সহ 

কুপণৈঃ সহ সম্বন্ধং যত্বেন পরিবঙ্জয়েৎ। 

অললঞ্চ কুবেশঞ্চ নির্দয়ং ুরভাবিণম্ 

'দৈবপরং দিবানুপ্তং 'দক্ষমীদেবী বিমুঞ্চতি । 

চপলা শিক্ষিতা নারী পাপাচারী সমুন্লতঃ 

শিক্ষিতো থৃহজামাত1 কিমাশ্চধ্যমতঃপরম্ ॥ 

১৪ 

৮৫ 

্ে ঙ 

৩১ 

৯ 



নীতি-কল্প-লতিকা ৷ 

চিন্তা! বিরহিণাং চিত্তে চিন্তা দীনজনে দা । 
পরীক্ষার্থিজনে চিন্ত৷ দুশ্চিন্তা খলমানসে ॥ 

মৃত্তিকা শিশু গাত্রস্য গবাঞ্চ পদধুলিক]। 
পুষ্পপরিমলৈস্তল্যং সাধুনাং পদরেণুক] ॥ 

দিবা নিষ্রা নিশাঙ্গানং জীবক্ষয়ং বৃথা-ব্যয়ম্ 

রোগস্থান মহঙ্কারং যত্বেন পরিবজ্জয়েৎ ॥ 

' পরকুপাং পরানঞ্ পরগৃহং পরস্ত্রিয়ম্ । 

সর্ধববং পর্যযষিতং খাছ যত্বেন পরিবজ্জ্য়েৎ 

পরানিষ্টাং খলে চিন্তা ধনচিস্তাকুসী্দকে 
দেশবন্ধুধু দেশশ্য কাব্য চিন্তা স্ুকোবিদে ॥ 

সৃহ্হানঃ সুধাধারে। গুহোজ্বলকরং শুভম্। 

মোদানন্দময়োনিত্যং শশাঙ্ক ইব বালকঃ ॥ 

কুমারী-বিধবা-বিপ্র-ব্রন্মচারি স্থকোবিদান্। 

বালরদ্ধাতুরাং নিত্যং যছ্রেন পরিপালয়েৎ। 

সত্যহীনং দয়াহীনং ছুষ্টং পরোপতাপনম্। 
চৌরং লুক্ধং ব্যয়াসক্তং ষদ্ধেন পরিবঙ্জয়েৎ ॥ 

বিদছ্বেষিণং মদোন্সত্বং লঙ্জাহীনং বিলাসিনং । 

ছুশ্চরিত্রমতিক্র দ্ধং যত্্রেন পরিবর্জয়েৎ ॥। 

ত্যজন্তি দেবতাপুষ্পং যদি প য্যুষিতং ভবেৎ। 
ত্যজস্তি সঙ্জনাঃ কাব্যমর্লীলং ভাব-দূষিতম্। 

৩২ 

৩৩ 

৩৪ 

৩৫ 

৩৬ 

৩৯ 

৪১ 



নীতি-দীপিক! 

কুমুদং সনিলোভেদি বহিচরিদ্ধশিখঃ 'সদা। 

তথান্তর্নিহিতা। বিদ্যাম্বভাবাৎ প্রকটী ভবেৎ ॥ 

ভৃতান্য মানং কুজনস্য সেবা 

দেশস্যভঙ্গঃ সুজনস্য নিন্দা । 

খণস্য চিন্তা মুখরা চ নারী 

মূর্খশ্চ পুত্রো যমরাজ তুল/ঃ | 

আজ্ঞাপরাণাং ন চ রষ্টিতাপো 
অর্থাতুরাণাং নচ কষ্ট পাপে। 

ন্নেহাম্পদানাং নচ বিপ্র শুদ্রো৷ 
মিথ্যাপরাণাং নচ আদ্য-ক্ষুত্রো | 

জনকং জননীং ভার্্যাং কম্চকাং ভ্রাতরং ন্ৃতম্ 

বিজ্ঞঃ পালয়তে নিত্যং যত্বেন চ ধনেন চ। 

বনে বা নিঙ্জনে গ্রামে প্রভবন্তি চ সদ্গুণাঃ। 

বিদিতানি সদ্দালোকে রভ্বানি সাগরে যথা | 

বিষপাত্রমহের্গাত্রং চিতাক্ষেত্রং খলালয়ম্ 

বেশ্বাগুহং নিন্দাস্হান্ং যত্বেন পরিবর্জয়েৎ | 

বৈরিণাং মধুরং বাক্যং রাজতঞ্চ খলৈঃসহ। 

নচ শ্রীতিকরঞৈতৎ পেটুকৈঃ লহ ভোজনম্।। 

৪ 

5৩ 

5 ৫. 

8৬ 

৪৭ 

৪৮ 

৩১ 



৬২ নীতি-কল্প-লতিকা 

বিদ্যা পুত্রং সমরেধু মিত্রং 

সেবাস্ু কন্াৎ দ্রেবিণেষু তাতম্। 

ধন্মেষু পত্বীং জননীং লুখাস্তে 

ক্ষেমায় সুষ্ঠু বিনিযোজয়েচ্চ ॥ ৪৯ 

তন্মঙ্গলং ষত্র ন ছুঃখ পাপম্ 

সনিধনো যো নহি দানশীলঃ। 
স সজ্জনেো যো ন পরাপকারী 

স ছজ্জনো! যে। ন পরোপকারী ॥ ৫০ 

তদর্জিতং যচ্চ সদৈব ভোগ্যং 
তছজ্জিতং বন্ন চ পাপহীনম্। 

তদ্বাঞ্থিতং যৎ পরিতাপ শুন্যৎ 
তৎ সঞ্চিতত বৎ পরকাল মিত্রম্॥॥ ১ 

ধন্দস্য নিন্দা দিবসেষু নি! 

বৃদ্ধেষু হিংসা ভ্রমণং রজন্যাম্ ॥ 
নীচেষু মৈত্র স্বজনেধু বাদঃ 
এতানি নরপ্য কুলক্ষণানি || ৫২ 

ধনেন চ মানং শশ্নাচ রাত্রিঃ 

বিনয়েন বিদ্যা পঠনেন ছাত্রী। 
তনয়েন বংশো গুণেনাপি খ্যাতিঃ 

নিয়মেন সৌখ্যং একতয়া জাতিঃ॥ ৪৩ 



নীতি-দীপিকা ৩৩ 

সদাচারেণ নব্বান্ হি মিত্রঞ্চ বিনয়েন চ। 

বালকৎ মিষ্ট বাক্যেন তুষ্যতে পণ্ডিতো জনঃ ॥॥ 8৪ 

নান্তি শঠঃ সমঃ শক্রর্নাস্তি বন্ধুসমঃ প্রিয়ঃ ॥ 
নাস্তি ত্য সমোষজ্ঞো নাস্তি ক্ষমা সমং ব্রতং ॥ €& 

গৃহাসক্ত মতিব্য গ্রং বিদ্যাহীনং খলং শঠম্। 
বেশ্যাসক্ত মকম্মণ্যং বত্তেন পরিবজ্জয়েৎ। » ৬ 

নিদ্রাতুরাণাৎ ন দিবা ন নন্ধ্য 
মগ্যাতুরাণাং ন ঘ্বণ। ন নিন্দা । 

শোকাতুরাণাৎ ন বিষংন বেশঃ 

স্বার্থাতুরাণাং ন চ জন্মদেশঃ | ৫৭ 

কর্তী বিচলিতঃ শঠঃ প্রচলিতঃ 

মিত্রঞ্চ লুন্ধং ধনম্ 

পত্ী মুখরিত প্রজাপরগতা 

পুত্রশ্চ মূর্ধো ভবেৎ | 

দেহোবিগলিতো। গুহং বিদলিতম্ 

& রাজা চ দূরে! গতঃ 

টু গ্রন্থং ন পঠিতং কফলং ন ফলিতং 
ছুঃখঞ্চ নিত্যং ভবেৎ ॥7৫৮ 



৩৪ নীতি-কল্প-লতিকা 

অশ্লীল-শিক্ষা। কূপণেষু ভিক্ষা 

ভার্ষযা কুচেলা গরু শিষ্য-খেল! । 

লুক্ধঞ্চ মিত্রং স্থলিতং চরিত্রং . 

সর্বানি তানি ক্ষতি কারণানি। 

ভক্তিশ্চ পিত্রে গুরবেচ নিতাং 

শ্রদ্ধ৷ চ মিত্রে মধুরঞ্চ বাক্যম্। 
হস্তে চ দ্ানং বদনেইপিসত্যং 

চিত্তং পবিত্রং সুজনন্য চিহম্।। 

কদাহারে। ন কর্তবাঃ কদঙ্গং দর্শনং ন চ। 

পরধনং পরিত্যাজ্য কুশ্রাব্যং কুৎসিতং বচঃ | 

নাস্তি সতী সম! শান্তি নাস্ত্যনতী নম। জরা । 

নাস্তি জ্ঞানি-সমো বন্ধু নস্তি মুর্খসমো রিপুঃ |। 

সত্যং লোকহিতং তীর্থ, ব্রন্মচ্্যং বিহাপনম্। 
পিতৃ-মাতৃ-পদং তীর্ঘং নান্যতীর্থ্ ভূতলে ॥। 

ভাষা নষ্টাপশব্দেন শাস্ত্রং মূর্খ নিষেবণাৎ। 
গৃহং নষ্টং বিরোধেন চাজ্ঞানাজ্জীবনং হতম্॥। 

কর্তব্যং সত্বরং কুর্য্যাদ্ গৌপমত্র পরিত্যজেৎ। 
প্রাণান্ নাশয়তে কালো মরণ ক্ষণে ক্ষনে | 

যত্ন রক্ষয়েদদেহং দেহাদ্বম্মঃ প্রবর্ততে | 

দেহাচ্চ জায়তে পুত্রে। দেহাদ্ধি নকলং সুখম্ || 

৫৯ 

৬৪৬ 

৬ ৮ 

৬৫ 

৬৬ 



নীতি-দীপিকা ৩৫ 

ভয়প্রদে! ঘথ! সর্পস্তথাহি ভুঙ্জনে! জনঃ | 
যথ। বিস্ুটকা লোকে তথাহি কুলটাঙগন। ।॥ ৬৭ 

ন স্বাধীনা বারাঙ্গনা যথেচ্ছ! গতিশালিনী । 
ধিথ ধিক্ স্বাধীনতা তন্যা বিক্রীতা পণ্যমেবহি ॥ ৬৮ 

ক্রোধাতুরাণাং ন পিতা মাতা 

হিংসা পরাণাং ন সখা! ন বন্ধুঃ। 
ক্ষুধাতুরাণাং ন চ তিজ্ত-মিষ্টম্ 
ধন্নাশ্রিতাণাৎ ন চ দৈন্য-কষ্টম্ || ৬৯ 

ধন্াদ্ ভ্রষ্টঃ পাপ লোকন্ধ গচ্ছেৎ:! 
বাক্যাদ্ ভ্রষ্টো৷ দন্যু ভাবং প্রয়্াতি । 

অর্থাদ্ জঙ্টে! লোকবানং জহাতি। 

জ্ঞানাদ্ ভ্ষ্টৌী গৌরবং নাপুয়াদূবৈ % ৭ 

স প্রীতিভাক্ যো ন করোতি দরপম্ 
স ধারশ্মিকো। যো ন করোতি শাঠ্যম্ । 

ন জ্ঞানবান্ যৌ ন করোতি লোভম্ 

স ভাগ্যবান যো ন করোতি শোকম্।॥ ৭১ 

স ব্রাহ্মণে! যে! ভূবনত্য মিত্রম্ 
৬ স পুণ্যবান যো ন করোতি পাপম্। 

না নন্দিনী যা পিতৃ-মাতু -ভক্তা 
সা সজিনী বা নিয়তানুরক্তা ॥। ৭২ 



৩৬ নীতি-কল্প-লতিকা 

সনীতিমান্ যোন করোতি নিন্দাং 

গ বান্ধবে! যোহপ্যধনে সহায় । 

না প্রিয়তা যা ন বিমিশ্র-হিংস! 
সা প্রেয়সী যাঁ নকরোতি বাদম্।। 

অন্নদাত্রী শিশোধত্রী তীত্রতানুষারিণী। 
পবিত্রাত্মা ভবেদার্য্যা স্বাধীনা ধম্মকন্মণি || 

দর্পণন্ত বৃথাচান্ধে ধম্ম বাক্যঞ্চ ভুঙ্নে । 

মূঢ় নীচ জনে চার্থং ব্যর্থমন্নৎ জরাতুরে ॥ 

শীলৈবিহীনং বিনয়েনহীনং 
বাক্যঞ্চ রং পরদার রক্তধ। 

মিথ্যা বিলানং পতগেব বেশম্ 
ত্যজেৎ ন মিত্রং বদতীতি ধীমান্। 

". ধনৈর্বিহীনঃ জুকুলেহপি জাতঃ 
জলৈবিহীনঃ সুগভীর খাতঃ। 
ফলৈধিহীনঃ বিটগী নুপত্রঃ 

গ্রাণৈবিহীনঞ্চ-যথেব চিত্রম্।। 

নর্বেষু পুষ্পেধু যথা সুগন্ধিঃ 

সর্কেষু যুদ্ধেযু যথা হি সন্ধথিঃ | 
সর্ষেধু বাদ্যেযু যথা সবদজঃ 

নর্ষ্বেষু শ্ুরেমু তথাহানক্ঃ 

৭৩ 

৭৪8 

৭৫ 

শ৬ 

৭ 

ণ৮ 



নীতি-দীপিকা। ৩৭ 

বালো গতে কিং খলু নীতি শিক্ষা 

কালে গতে কিং গুরুমন্ত্র দীক্ষা | 

ধনে গতে কিৎ নগরে নিবাসঃ 

পাপে ক্ুতে কিং স্ুরলোক-বাসঃ । ৭৯ 

বয়ো গতে কিং বিষয়াভিলাষঃ 

স্বান্ছ্যে গতে কিং রমণী-বিলাবঃ | 

কাধ্যে গতে কিং খলু ছুঃখ-তাপঃ 

দিনে গতে কিং খরসুধ্া-তাপহ || ৮৩ 

শাক্স্াতুরাণাৎ ন চ কউদৈন্যম. 
চৌর্ধ্যা তুরাণাং ন ভয়ং ন দণ্ডম_ 
পণ্যা তুরাণাং ন চ কুটনীত্তিঃ | 
কামা তুরাণাং ন চ দণগ্ডভীতিঃ। ৮১ 

ভিক্ষাতুরাণাং ন কুলং ন মানম্ 
অর্থাতুরাণাং ন দয়া ন দানম্। 

শরমাতুরাণাং ন বলং ন বীর্ধযযম্ 
ভয়াতুরাণাং ন মতি নঁ শৌর্য্যম্।। ৮১ 

কবি না চ কথা কথয়া চ কবিঃ 

রবিণা কিরণং কিরণেন রবিঃ 

মুনিনা চ তপ স্ভপসা চ মুনিঃ 

গুণিনা বিনয়ো বিনয়েন গুণী ॥ ৮৩ 



৩৮ নীতি-কল্প-লতিকা। 

মুর্খশ্চ বিপ্রো গণিকা বিহষী 
তুর্ববল-দেহঃ সবলাচ নারী । 

অবাধ্য পুত্রঃ কপটশ্চভূত্যঃ 
শোচ্যো হি নিত্যং খলুজীব লোকে । ৮৪ 

সব্বেষু পুজোধু পিতা প্রধানম্ 

সবেনু গ্রন্থেষু শ্রুতিঃ গুধানম্। 
সব্বেষু পুষ্পে কমলং প্রধানম্ 
সব্বেষু ভোগেষু ধনং প্রধানম্ ॥ ৮: 

সব্র্বং ক্ষীণবলং স্থধম্্ রহিতং 
নদ্যাশ্চ শুক্কং জলম্ 

ক্ষেত্রং শুম্তফলং তরুং ন কলিতং 

চান্লৈর্বিহীনং নরম্ 
রুগ্নৎ বালগণং রমাং বিদলিতাং 

সর্ববং বিদেশাগতম্ 

পুত্রং মন্দমতিং গুরুং প্রকুপিতং 

ৃষ্টাতু কষ্টং ভবেং ॥ ৮৮ 

স্বদেশতক্ত; খলু জীবিতানাম্ 
দীনেষু ক্সীণেষু শুভ বাঞ্ছিতানাম্ ? 
ভূদেব-দেব-স্বজন প্রিয়াণাম্ . 

মর্ডেষু ন্বর্গেষু সদৈব শাস্তিঃ | ৮৭, 



নীতি-দীপিকা 

জ্ঞানং ধশ্মং কুলং বিদ্যাং স্বাস্থ্যমারুবলং ধনম. 

বাণিজ্য মর্জনং মৈত্র্যং যত্বেন পরিবদ্ধয়েৎ ॥ 

কীর্তিৎ গ্রীন্ভিন্তথা নীতিং কবিত্বং জনদেবনম, 
আতিথ্যং কুলপম্মানং যত্রেন বদ্ধয়েৎ নুধাঃ ॥ 

বণিঙ.ন তৃপ্তো ধন সঞ্চয়েন, 

মিত্রং ন তৃপ্তং প্রিয় দর্শনেন। 
কবি 9 তৃপ্তো নব কপ্রনাভিঃ 

গাবে। ন তৃপ্ত স্তণভোজনেন । 

স পণ্ডিতো ষঃ পরমঙ্গলার্ধা 
স বুদ্ধিমান যো ন করোতি যাক্জ্ঞাং । 

ন ধাম্মিকঃ নত্যপরায়ণে। যঃ 

ন তাপসে। যং পরহ্ঃখহারী । 

কামাতুরেো যৌবন-গর্র্মতঃ 
অর্থাতুরো হিংসন নষ্টচিত্তঃ | 
বিগ্যাতুরো! গৌরব কীত্তিযুক্তঃ 
ধশ্মাতুরঃ সঙ্কট-পাপমুক্তঃ | 

বিষস্তয পাত্রং কুজনম্ত বানং 

পরন্য গাত্রে পরিধেয় বাসম্। 
খাগ্যমশুদ্ধং পর পক্ষমন্রং 
নুধী বিবর্জয়েৎ পরপেয় নীরম্ ॥ 

৯৯ 

৯ 

৯৩ 

৩৯ 



নীতি-কল্প-লতি কা 

বাগ্িত্ব হীনং মনুজব্য বিদ্যাঃ 

খাছ্যমসুস্থে হিতবাক্যমজ্ে | 

বৃদ্ধম্ত পত্রী শকটোহ্যশক্তে 
যথা হি শন্ত্রং বালকম্য হস্তে | 

সভ্যে গতে কিং সুবিশাল পাঠ্যম্ 
নেত্রে গতে কিং খলু দৃশ্য নাট্যম্। 
জনে গতে কিৎ বন্ুধাচ খাছ্যম্ 

পুজা গতে কিং শুভ শঙ্খ বাছ্যম্ ॥ 

যশ্চালসঃ শৈশবনষ্ট বিদ্যঃ 

যৌবনকালে হপ্যধনশ্চ নিত্যম্ 
প্রৌছে চ বদ্ধ: পরিবার পাশে 
সরদ্ধকালে পরিভুয়মানঃ ॥ 

কুমুদিনী মুদিনী রবি না হত! 

বিমুদিতা বনিত। প্রভূণ। হতা । 
বিচলিতা কৰিতা রনিকাতায়ে 

নিপতিতা। পতিতা বয়নত্যয়ে ॥ 

বিদ্যাবিহীনং রাজবংশ জাতং 

রূপৈঃ সুরূপং সবলং শরীরং 

ধনেন পূর্ণং নব যৌবনঞ্চ 
সন্দছমানং শিশিরে বথাজম্ ।। 

৭৯৪ 

*১৫ 

৯৬ 

টপ 



শীতি-দীপিকা! 

বারুবিশুদ্ধে। বিমলঞ্চ বারি 
শাস্সমধীতং বসনং বিধৌতম্। 

গসন্গং পবিত্র শ্বক্কৃতঞ্চকাব্যং 

স্থখস্ঠ মূলং সততং নরাণাৎ 11 

বরমপি রৌড্রে রবিকরদাহঃ 
বরমপি শীত্তে সলিলপ্রবাহঃ । 

বরমপি দৈহ্যং গহন-নি বাস 

ন চ খলু হজ্ঞন সহগৃহবানই ! 

স্বীভ্ডিী টিক্কা সহ্যাপ্ 

৪৯ 

৯৯ 



ম্বীতিিক্কষুলল ভলন্িজ্ক। 
শ্ররনে” € 0 এম 

নীতি-বল্তিকা | 

সগুণাৎ নিগুণাং প্রর্ণামস্থতাং প্রাণদাং পুঠভাম্। 

সাকারাং ত্বাং নিরাকারাং নমামি জগদন্থিকাম্ ॥ 

গ্রীতি-প্রদা সতীভার্ধযণ কবিতা-রস-মাধূরা ॥ 
রজনী কোৌমুদীযুক্তা প্রীত্তিদা জন্মভুমিকা ॥ 

বীরাঙ্গনা রণে ভীতা মুখরিত কুলাঙগনা । 

বারাঙ্গন বয়োরদ্ধা নিন্দিতা স্বণিত1 ভবে ॥ 

ভীষণা গোপনে নিন্দ! তটিনী ভউন্মিসঙ্কুল। । 
ভীষণ। ভামনী রান্রিঃ ভীষণ কুলটান্গন। ॥ 

কবিত' বনিত। শ্রেষ্ঠ ছন্দালঙ্কার-শো ভিত] । 
ভাবমাধুর্য্য-বিচ্ছিন্না কুটিলা কঠিনাতথা। ॥ 

বিসুচিক? সমামিথ্যা সত্যবাণী সদাপ্প্রিয়া । 

সমাদৃত সতী নারী অসত্তী বঞজ্জিতা সদ] ॥ 



নীঢ-বর্তিকা 

শুণৈঃ নমাদুন্যং নিত্য ন রূপে নচ মগুনে। 

বল্পশায়াস্ত কাব্যেযু ন শন্দাদি বিচারণে ॥ পি 

ব কৃ শৌচং পরমং রত্বং রত্বং পুত্রো গুণাঘিতঃ | 

রত্বমলুব্ধকং শিত্রং রত্বং সঙ্জন-নঙ্গমঃ ॥ 

হগ্রহো মুষিকম্ত্েব ৰহু কষ্টেন নিত্যশঃ | 

নসময়েহপি বায়ং কুর্ধযান নবীন দুপ্ধিকা ইব ॥ 

বথাপুত্রো মনুষ্যাণাং সবর্বথ| স্বখদায়কঃ । 

তখৈব সুখদং ক্ষেত্রং নানা শস্য ফলপ্রদম্ | 

কৃত্তদ্ব-পোঁবণং ছুঃখং ছুঃখঞ্চ পর-সেবনম্। 

ক্লুপণেন লমং মৈত্রং ছুঃখঞ্চ ঝণ-যান্তনম্ | 

লৌহগৃহ নিবাবশ্চ বসভিঃ ক্রোধিণা সহ। 

নক্গমঃ কুটিলৈঃ সাদ্ধং মনঃশান্তি বিনাশনম্ || 

ভক্ত্যাচ ভগবান্ বদ্ধঃ শক্ত্যাবদ্ধা বন্ুন্ধরা 

নব্যে বদ্ধঃ অুযুক্ত্যাচ কম্মণা বছ্ধো মানবঃ ॥ 

তৃণস্ত তৃণ-নংযোগাদ্ বল-রদ্ধিশ্চ নিশ্চিতাম্। 

লৌহ-সুত্র মমাযোগৈ সুশ্তৈব নাশ-কারণম্।। 

দুলভঞ্চ কলৌ কালে স্বজাতি-প্রীতি-বন্ধনম্। 
*বিভিন-জাতি-সাহ্কর্ধ্যং সর্ববেষাং দুঃখ কারণম্ 

স্থিতং মেধ্যেহথবামেধ্যে রত্ং রত্ুং সদৈবহি । 

নগরে কাননে বাপি গুণিনে! গুণিনোহনিশম্ ॥ 

৮৮ 

৭১ 

১৯ 

১২ 

১৫ 

১ ৬ 

৪৩ 



নীতি-কল্প-লতিকা। 

কিং সুখং জীবিতে লোকে ধন-রত্বু-সমন্িতে। 
চঞ্চলং হি সুখং সর্ববং বিছ্যদ্ বিস্ফুরণং বথ। || ১৬ 

ধন্ঠান্তে যে ন পশ্যান্তি দারিদ্র্যং বন্ধু নাশনম্। 
গৃহদাহং বিরোধঞ্চ সোদরৈঃ শ্বজনৈঃ সহ || ১৮ 

ছুল ভঃ সত্যবাক্ ভূত্যো। ছল'ভে। যৌবনে শুচিঃ। 
দুল ভা মধুর। বাণী ছুল ভা সত্তী কামিনী || ১৯ 

ছহিতা দেবতা দাতা দুগ্ধং চ দ্রেবিণং দধি। 

দমে! দয়! চ দাক্ষিণ্যং দকারাঃ প্রাণ-পোষকাঃ ॥ ২০ 

পশোরপি নরো ছুষ্টো৷ নানা-পাপ-সম্বিততঃ | 
মিথ্যা-চৌধ্য-মদৈঃ শাঠ্যে যথেচ্ছ-দার-সেবনৈঃ ॥ ২১ 

মত্স্যানাং রিপবোমৎস্যাঃ পশুনাং পশব্স্থা। 

সদৈবহি মনুষ্যাণাং মনুষবঃ পরমোরিপুঃ।॥ ২২ 

জন্ম-ভূমিহি সব্বেষাং প্রাণ-পোঁষণ-কারিণী ' 

সর্ব-সিদ্ধি-প্রদা দেবী কল্পলতা শ্বরূপিণী ॥ ২৩ 

কুমার্গে ন চ গম্তব্যং কুবাক্যং ন চ ভাষিতম্। 

পঠিতব্যং ন কুগ্রন্থং কুখাগ্যং ন চ ভোজনম্ ॥ ২৪ 

জন্মভুমি-পরিভ্রষ্টঃ সহ্বক্ষোহপি ন জীবতি ॥ 
তাং ত্যজস্তি নরা মোদাৎ কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং ॥ ২৫ 
নহি পশু শ্চতুষ্পাদো। নখ-লোম-নমন্বিতঃ | 

পশবে। বেদ- নির্দিউ। নিন্দকাং কটু-ভাষি:ঃ॥ ২৬ 



নীতি-বর্তিকা ৪৫ 

ত্যজ্যেৎ পুষ্পং পর্ধযফিতং ভোজ্য পর-নিষেবিতম্। 

ত্যজেন্সিত্রমবিশ্বান্তং গৃহঞ্চ হুজ্জনাশ্রিতম্।। ২৭ 

নিল্ফলং ক্রোধিনাং কর্ম খলেষু বিনয়াচ্চনম্ । 
নিস্ফলং বান চাক্চক্যং বস্ত্রোপ'নদ্বিভূষণম্ । ১৮ 

ধনেন বশগ। লোক ধনেন দেব-পু্জনম্ । 
ধনেনারোগ্যবৌভাগাং যশংশীল-গুণাদয়ঃ | ২৯ 

অন্বতং স্প্রিয়ং বাক্য মস্বতং নাধু-সঙ্গমঃ | 
অন্বতঞ্চ ধনং দৈন্যে মাতৃ-সেহঃ সদান্বতম্।। ৩০ 

ন মলং মল মিত্তান দেহস্ত ধুলিরাশয়ঃ | 
মলং মনঃ স্থিতং পাপ মমলং চিত্তনিম্মলম্।। ৩১ 

অগ্রিনা শোধয়েত স্বর্ণ, জলেন শোধয়েৎ মলম্। 

জ্ঞানেন শোশয়ে চিত্তং বিদ্যায় শোধয়েৎ ভ্রমম্ ॥৩২ 

ণং কৃন্বা তথা দানং রোগিণাং ভোজনং যথা । 

খলস্য চ বৃথা বিচ্যা গৃহং ভাব্যা হীনস্য হি ।। ৩৩ 

পতি-পুত্র-পিত। পুণ্যৎ গুতিমা-প্রীতি-পুজনম, ॥ 
পবিত্রতা প্রিয়ং পাত্রং পকারা প্রাণ-পোষিকা ॥ ৪৪ 

লঙ্ঘন পিতুরাদেশং ভোজনং শক্র-মন্দিরে | 

অনাদরেঞ্চ স.ন্মত্রে স্বৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ 



৪৬ নীতি-কল্প-লতিকা 

নুখং কিং যামিনী কামিনী যুকৈঃ 
কিং চারুচিত্রৈঃ ন্বর্ণনিকেতনৈঃ | 

ন্ুখং কিং রাজেব সুমধুর-ভোজোঃ 

নুখঞ্ৈকং হি কাব্যাস্বতপানৈহ | 

বরুণোভাক্করে! বাবুর্হিরেব চতুষ্টয়ম্। 
গৃচন্য দেবতা ন্ ণাং যত্বেন পরিবক্ষয়েৎ ॥ 

৩৬ 

৩৭ 

রোগিণাং হি বথা বৈহ্যো গুরু শিক্ষার্থিনাং যথা । 

বালকন্ঠ নথা মানত সব্বেনাং জ্ঞান মেন হি।। 

নুমন্তি জ্গায়তে নৃণাং কুভোজোন সদৈব হি। 

তন্মাৎ সর্বব- প্রমভেেন কদন্নং পরিবজ্জয়েৎ ॥ 

তেজ স্তপ স্তথা সত্য মদ্রোহঃ কর্্-কৌশলস্। 
অক্রোধঃ প্রিয়বাক্াঞ্চ মিত্রং লদৈব দেহিনীস্ ॥ 

যো দ্বেগকরঃ সর্প স্তথোদ্ধেগকরং খলন্। 

ধথোদ্বেগকরী চিন্ত। ঝণমুদ্বেজকং তথ] ॥ 

অমরহা মহাকীত্তি মাত। প্রতক্ষা-দেবত। | 
পিতা চাক্ষুষিকঃ স্বর্গ? কল তর: নদৈবহি || 

আয়ু? কীর্তি ধনং শৌধাং বিদ্যা বুদ্ধি গুণাদয়ঃ। 
বিনাশং যাস্তি নর্কমাণি পরদারাভি মর্ষণাৎ ।॥ 

ধান্মিকে। দানশীলশ্চ সতী সত্য-পরায়ণ্ঃ | 

অলুন্ধোহ হিংনকোবেদা জগদালম্ব রূপিণঃ ॥ 

৩৮ 

৪ 

৪৩ 

8৪ 



নীতি-বর্তিকা 8) 

খলুপ কুরুতে সাধু রণাকাতেক্ষা নিরম্তরন্। 

ছুঙ্জনাঃ স্বার্থ সিদ্ধার্থ মুপকুর্ববন্তি সব্বদ! |; ৪৫ 

বীরং জিত্বৈব বৈ বীরঃ প্রখাতো ধরণীুলে। 
সংহস্তথ1 গঙ্গং হত্বা ন শুগালং বিন!শনাৎ | ৪৬ 

শান্ত্যৎসবং সুখং সিদ্ধিং নিবেদয়তি সঙ্জনে । 

পরিতৃপ্তিং পরাং যাতি জল্টান পিপালিনঃ 1 8৭ 

সাধবে সুখদ। বিদ্যা তুর্জনে দুঃখ-দায়িকা | 

মাধবে মোক্ষদ1 ভশ্ডি কৃতদ্ধে চ স্তুঃখদ] ॥ ৪৮ 

বুথ! জ্ঞানং বথা বিগ্যা বিছ্যাহি কঠিন স্তপহ। 

রথা কন্মাণি প্ুণানি হাবিশ্বানো যদা হাদি 1 ৪৯ 

হষ্টা নারী জলৌকেব পতীনাং প্রাণশোধিণী । 
সাধবী তরী মধুরা নিত্যং কল্পলতেব রাজতে ৫০ 

মেষ শৃঙ্গে যথা হীরা মুখে শাস্ত্র কথা নথা । 

অর্থ বারি খলেতদ্বৎ নব্বথা বিফলং ভবেৎ 1! ৫১ 

স্বার্থপরে স্বযাবাঁদী নিন্দকঃ পর্পীড়কঃ। 

জীবিতে ঘ্বণিতে? লোকে স্বতে নরক মণ্ডনম্ ॥ ৪২ 

খল-রোগী গৃহদ্রোহী চৌর বিশ্বাস ঘাতকঃ। 

জীবিতে দ্বৃণিতো। লোকে ম্থতে নরক-মগ্ডনম্ 1) ৫৩ 

পুম্প-হীনং যথোগ্যানং বাল-হীনং যথা গৃহম্। 

রসালঙ্কার হাঁনাচে্ কর্ধিতা তাদ্বশী ভবেৎ ॥ ৫৪ 



৪৮ নীতি-কল্প-লতিকা 

কামধেনুর্যথা লোকে স্বর্গে চিন্তামণির্যথা | 
তথেব ভারতে সাধবী স্মত্তা বাঞ্ছা-কল্পলতা ॥ 

দ্বিরাজে। দ্বিপ্রভূশ্চৈব দ্বিভাষা। জনকৌ তথা। 

দ্বিরসন! দ্বিভাবশ্চ কদাচিন্ন প্রশত্ততে || 

কল্লান্ত-জীবিতো দুষ্টে। স্বত 'এবাপকম্দরণ! ৷ 
মৃহ্ুত্তৎ শুভ কন্াচেৎ কীর্ভ্যামরো। ভবেন্নরং | 

কুতোহম্বতঞ্চ নর্পান্যে ছুজ্জনে চ প্প্িয়ং বচঃ। 

মরুভূমৌ কুতঃ শল্যং দরিদ্রন্ত কুতিঃ সুখম্। 

নুখ-মূলং হি বৈরাগ্যৎ লাধনা পরমা প্রিয়া । 
ভক্তিরেব মনঃশুদ্ধিঃ নতী স্ত্রী কুল ঈপিকা || 

ম্বেচ্ছাচারো। বিলানেচ্ছু গর্বিবতে] নিখিলাশনঃ 

ক্রীড়াগল্লে নদদালিপ্তো নরশ্চাতি ভয়ঙ্করঃ ॥ 

গুভদৎ সরলং মিত্রং শুভদং পিতৃ-তর্পণম্ । 

শুভদং স্থনৃতৎ বাক্যং শুভদং ধনমর্জনম্ ॥ 

অধন্্াদ্ বদ্ধতে পূর্ববং পশ্চাদদ বিনশ্তত্তি ঞবম্। 
নর্ববতে ভদ্রমাপ্পোতি ধন্মাদেব সুনিশ্চিতম্ ॥ 

গৃহেহপি তীর্থ জননী গেবনম. 

বনেহপি পাপং পশবে হিংসনম. 

মঠেহপি দোষঃ কুকথাঁ-শিক্ষনম.. 
রণেহপি পুণ্য, বিবশ রক্ষণম.॥ 

৫৫ 

৫৬ 

৫৮. 

৬৩ 



নীতি-বর্তিক৷ 

শক্রভীতঃ সদা রাজ দম্পতী বিরহেণ চ। 

ধনী চৌর ভয়ান্ভীতঃ ববিগ্তো নির্য়োহনিশম..॥ ৬৪ 

দ্রঢোহপি দ্রবন্তে ভাবৈর্ভাবময়মিদং জগৎ । 

তীর্থ মানৈ ধ'নৈ দানৈর্ভাবছুষ্ট্রো ন শুধ্যতি ॥ ৬৫ 

কবিতাং বনিততাং সত্যং সদাচারং কুলব্রতম.। 

স্বাস্থ্যং বাক্যং ধনং ধন্জং যস্ত্রেন পরিরক্ষয়েৎ ॥ ৬৬ 

অলীকং নিন্দনং ক্রোধং পরবিভ্তং পরাস্ড্রয়ং | 

খলং মলং পরানিষ্টং যত্দ্রেন পরিবজ্জয়েৎ ॥ ৬৭ 

ছুঃখিনাং মরণং শ্রেষ্ঠ মুপবান কদাশিনাম্। 
কু বাক্যান্ মুকতা শ্রেয়! দীনস্য গ্রহনং বনস্॥ ৬৮ 

নরে মান্যশ্চরিত্রেণ ন ধনেন কদাচন। 

চরিত্রং শুদ্ধিমাপ্পোতি বিদ্যায় নাধুসঙগ মৈই ॥ ৬৯ 

সতাহীনং বৃথা বাক্যং ব্যয়হীনং রথ ধনং । 

প্রজাহীনং বৃথারাজ্যং ভক্তিহীনঞ্চ পুজনম্ ॥ ৭০ 

অনুতেন ক্ষরেদ্ধন্মো দর্পেণ গৌরবং ক্ষরেৎ । 

কুভোজ্যেন ক্ষরেৎ স্বাস্থ্য মালস্তেন ক্ষরেদ্ধনম্ ॥ ৭১ 

ছুব্বাক্যং বজ্জয়েনিত্য মহিংনা ভূমিচারিণে । 

পরোপকরণং নত্যং জ্ঞানিনাং ব্রত মুন্তমম্ ॥ ৭২ 

পুরাণং শ্রবণং ভক্তি ব্রন্দচর্্যং পবিত্রতা । 
নারল্যৎ প্রিয় বাক্যঞ্চ লাধুণাং-শুভলক্ষণম্ ॥ ৭৩ 

৪৯ 



৫০ নীতি-কল্প-লত্তিকা 

দ্ধাদানং সমুৎসাহঃ নত্যৎ কাব্য বিনোদনম্ । 

অন্ালম্যমকার্পণ্যং ন্বণাং সপ্ত-সুলক্ষণ্ম্ ॥ ৭8 

প্রাতঃ স্ানং সদাচার সপোধন্মঃ সুনত্রতম্। 

বুধ-নঙ্গঃ সদালাপে! বিড়ষাঞ্চ সুলক্ষণম্ | ৭৫ 

প্রশ্রয় সব্বজীবেরু শৌর্ধ্যৎ ধৈর্যাং সদাপদি। 
দীনেদয়া রাজগ্রীতি ৃরাণাং *্খভলক্ষণম্ ॥ ৭৬ 

পীড়া-পাতক পারুষ্যং পৈশুণ্যঞ্চ প্রগল্ভত্া | 

এতে পঞ্চ প কারাগ্ঠা বর্ততে ছুণ্গে জনে ॥ ৭৭ 

শৌচং শীলং শিবঃ শৌর্ধ্যং শিক্ষা শান্ত্রং আতান্বিতম্। 
নপ্তৈতানি শকারাণি সন্তত্তং শুভদং ভবেৎ ॥ ৭৮ 

শিশিরেযু হতং পদ্মং শান্রং কাপুরুষে হত্তং | 

শঠতানু হতো ধন্মো দারিজ্র্যান্ মানবো হতঃ ॥ ৭৯ 

কর্তবাং নত্বরং কুর্যাদ্ গৌণমত্র পরিভ্যজেৎ । 
প্রাণান্ নাশয়তে কালে মরণ ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৮৪ 

মন্দানলেবু হর্ডিক্ষং নিদ্রা শোকাতরেষু চ। 
ক্লীবন্ধং পরদারেপ্সে। প্রশস্যতে বিচক্ষণৈঃ ॥ ৮১ 

দেবতাং প্রণিপাতেন দণ্ডেন তক্করং জনম্। 
নজ্জনং প্রিয় বাক্যেন ধীমানাত্মবশং নয়েৎ ॥ ৮২ 

ভাধ্যাহি দুল তা লোকে সুশিক্ষিত পতিব্রত ৷ 
হুল ভা সুদ়া-ভক্তি দুল ভা বিমলা-মতিঃ ॥ ৮৩ 



নীতি-বর্তিকা 

পরাভবোহি শক্রভ্য শুরাণাং মরণং বরম্। 

প্রার্থনা কুপণে ধঙ্তে সাপুনাং মরণং বরম্ ॥ ৮৪ 

সুর্য বদরি নেত্রেঠপি চন্দ্রবদ্ বঃ সুহজ্জনে | 

সহি ধন্ো নরশ্রেষ্ঠঃ পিতৃবদ্ ভিক্ষৃকে জনে ॥ ৮৫ 

যদ্দ্রেন রক্ষয়েদেহং দেহাদ্ধন্ম প্রবর্ততে | 

দেহাচ্চ জায়ন্ে পুত্রো দেছাদ হি নকলৎ সুখম্ 11৮৬ 

মিষ্ভাষী ভবেজ্জীনঃ প্রাণিনাং প্রাণ-তোষকঃ 
ক্রুরবাক্ পাশুকী প্রায়ঃ প্রাণিনাং প্রাণপীড়কঃ ॥॥ ৮৭ 

স্্রীণামাভরণং বন্ধং বিদ্যা পণ্ডিত মানবে । 

সাধুনাং মণ্ডনং ধশ্মোমুর্খস্তাভরণং কুতঃ ॥। ৮৮ 

সন্যৎ অখ্যং লদাচাঁরঃ সতী লুরা্চনা তথা । 

সমৃদ্ধিঃ সন্মত্তিশ্চৈব সপ্তৈতানি সুখানি চ ॥ ৮৯ 

বলক্ষয়ে যথা দেহঃ শস্তমবণে হথা | 

অদাশ্রয়ো বিহীনেঞপি সীদতি গুণবানরঃ | ৯০ 

বীর্যবস্তং সুশীলঞ্চতখোদারৎ মনক্িনম্। 
উদ্ছে/গাদ্ন্রিতঞ্চকমল| বুণোতে নরম্ ॥ ৯১ 

সুগন্ধৈ দীর্ঘমারুষ্যা দগ্ধ গাণ-নাশকঃ। 
প্ুণ্যেন বর্ধতে জীবঃ পাপেন ক্ষীয়তে নদ! ॥ ৯২ 

শাস্ত্রোপদেশান্ মুর্খেধু বিছষাং মরণং বরম্। 

ভরণাদ্ি কুপোষ্যাণাং দীনস্য মরণং বরম্।। ৯৩ 

& ১ 



নীতি-কল্প-লতিকা 

ুষ্টা স্ত্রী সহসাঙগত্যৈ গৃহীণাং মরণং বরম্ । 
অভক্ষং ভক্ষণাৎ তদ্বদ্ আধ্যাণাং মরণং বরম্ ॥৯৪ 

বাগ্মীনাং ভূষণং লতাং শান্জং শিক্ষিতভূষণমূ । 
নর্কেষাং ভূষণং ধন্মো রমণী গৃহ-ভূষণম্ ॥ ৯৫ 

স্বাস্থ্যহীনে। যথা দেহে] দ্বারহীনং গুহং যথা । 
চচ্চাহীনং যথা শান্ত্রং ধন্মঃ সত্য বিনা তথা ॥ ৯৬ 

নগহ্য শেখরং লজ্বেৎ পন্নগন্ মণিং লভেৎ। 

লভেৎ কষ্টকরং বর্বং কুমীদানাঁং ক্ূপাং ন চ॥ ৯৭ 

মণ্ডকে কচ্ছপে ভেদ মশকে গরুড়ে মৃথা । 

জন্থুকে পশুরাজেব তথা মুর্খে ভুশিক্ষিতে ॥ ৯৮ 

শত্রবে তক্করে ভূত্যে ছুঙ্জনে শাসনং শুভম্। 

দাক্ষিণ্যং সঙ্জনে মিত্রে বালে বদ্ধে প্রশত্যতে ॥ ৯৯ 

স্কীণে পুণ্যে কিং সুরলোক-বাসঃ 

রোগে ভোগে কিং চিরজীবনাশঃ । 

মিত্রে খলে কিং প্রণয়াভিলাষঃ 
প্রাজ্ে জনে কিং পতিতাবিলাঃ ॥ 5০০ 

ন্ীভি-বর্ভিক্ষা সমাপ্ত! নু 



সীনিিকিজল ভলভ্িজ্কা 

নীতি-কলিকা । 

পরিপুণ্তমে বিস্তে জয় মঙ্গল নাধিকে ॥ 

দেহি মে কবিত। শক্তিং বিশ্ব ব্রন্মাণ্ড নায়িকে ॥ 

নারী ন তৃপ্তা বছ ভুবণেন 

লতা! ন তৃপ্রা বন বেই্টনণেন। 

বালকস্তুপ্যতি ন কৌতুকেন 
তৃণ্ডেো ন ভুষ্টঃ পরনিন্দনেন ॥ 

দারিদ্র্যং বিষে! রোগঃ সব্বহৃহখনমন্বিতং | 

দারিদ্র্যাৎশব বলোকে নজীবোহপি ভবেনরঃ ॥ 

হিংসা সুকঠিনা পীড়া স্বৃতসঙ্গীবনী দয়! । 

বিছ্যামুক্তিপ্রদা শত্তিঃ কবিত। শাস্তিরত্তমা ॥ 

শল্যঞ্চ খল-পাক্ু্াং শল্যং পরাল্গভোজনম্। 

শল্য খণদায়িত্বং মিতঞ্চ ধনগর্কিতম্ ॥ 

পাপাদেব বিভেত্যাব্য আর্যনারী পতিব্রতা | 

আধ্যশান্ত্রং জগৎপুজ্যমতুল্যমাধ্যঞগ্গৌরব ম্ ॥ 

৮ 

ঞ 



৫৪ নীতি-কল্প-লতিকা 

শ্রমিণাং মুলভা সম্পৎ পথ্যাশিনাসরোগিতা | 

বিদ্ুষাং সুলভে! মানো ধর্ম্মশ্চ নত্যবাদিনাম্ 7 ৭ 

বালকন্ত মনোভাবঃ শ্রাবণস্ত যথা রবিঃ। 
ভালবাপা হাবিগ্যানা "স্ভোদযৌ ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৮ 

প্রাণ বিনাশকো রোগঃ কামো ধর্ম-বিনাশক2। 

গ্রীতি-বিনাশনং শাঠ্যং মুর্খস্ং সব্বনাশনস্।॥। 

যথাহি কুপমণ্ড,কঃ শঙ্ছিতো জ্যোত্তিরীক্ষণাৎ । 

তথাহি শঙ্কিতো দোষী লীধুজন-নমাগমাৎ ॥॥ ১০ 

মাতা বব্ধত্র পুজোতি বিচাধা চ পুনঃপুনহ 
তন্মাৎ সর্ধপ্রষস্ত্রেন মাতৃ-দে বীং প্রপুজয়েৎ ॥ 

গেহং শন্তমনৈক্যেন ধনৎ শ্মন্তং কুকর্ম্মণ! | 

পাপেন জীবনং শুন্তং সুখং শুন্যৎ কুভাধ্যয়া || ১২ 

£/ 

/ চা 

কুষকন্ত প্রিয়ং শম্তং শ্ত্রীণাৎ প্রিয়ং সুভূষনম্। 

পগ্গিতানাং প্রিয়ং কাব্যং সব্বেষাং নন্দনঃ প্রিয়ঃ ॥১৩ 

গুধাতি রষ্টিভিবারুঃ প্রাঙ্গণং গোময়েন চ। 

গুণাতি নলিলৈর্দেহো। মনঃ শুধ্যতাহিংসম্সা 1 ১৪ 

বিষং হি তনয়োইবাধ্যো বিষং মিত্রৎ কুশিক্ষিতম্ । 

বিষস্বণং দরিদ্রস্য ব্ষং ভাষ্য] পরাশ্রিতা 9, ১৪ 

ব্ষং দুর্জন-সংসর্গে। বিষং ছৃর্গন্ধ-সেবনম্। 

বিবাদে বন্ধভিঃ স'্ধং বিষ্চ পরিকীতিতম্॥ ১৬ 



নীতি-কলিকা! 

ধনার্থং যানি ছুঃখানি করোতি মানবঃ সদা । 

জ্ঞানার্থং যদি তৎপাদং কুর্ধ্যান্দ,£খং কুতস্তদা ॥ ১৭ 

উদ্যমাললভতে লক্ষ্মী, শিরুগ্যমেন দীনভাম্ । 

অবত্যাললভতে পাপং লন্যেন পরমং সুখম্ ॥ ১৮ 

বিনিন্দন্তি শঠাঃ সাধুং নাস্তিক ই-দেব ভাম্। 
নব্য সভাঃ কুলচারং তত্র স্বভাব-কারণম্ ॥। ১৯ 

জীবিতন্য নুচিহ্নং প্রীঃ শ্রীশ্যন্তং ম্বতশ্লক্ষণন্। 

প্রাণ ইব নদৈব আঃ গ্রারিব নান্তি চাপরা ॥ ২০ 

খলন্য চ প্রিয়া নিন্দা ধনিনাঞ্চ বিলাসিতা । 

বিছ্ষাং অপ্রিয় বিদ্যা সৎকীর্তিম'হতাং প্রিয়া ॥ ২১ 

লুন্ধঃ পুরুহিত্ো বন্ধুশ্চাবংযত? চ সম্ভতিঃ | 
চৌরো! ভত্যো গৃহং ভগ্রং ছরদৃষ্টশ্ লক্ষণস্ ॥ ২২ 

অলুন্ধে! ব্রাহ্ধণো বন্ধুঃ সুনংবতা চ সম্ভতিঃ | 
নদৈবানুগতো ভূত্যে নৃণাং লৌভাগ্য-লক্ষণম্ ॥ ২৩ 

বারাঙগন৷ কুরূপ! চেম্মুখরা যা কুলাঙ্গনা। 
বীরাঙ্গন। চ যা ভীতা ন সাদুতা জটনর্ডবেং ॥ ২৪ 

ছুষ্ট স্ত্রী-সহবাসেন পয়ুযবিভার-ভোজনৈহ | 

ভুর্নৈত সহঃ লম্প্রীত্য। মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৫ 

প্রকাশতে হি পুর্ববাহে শুভন্য শুভ-লক্ষণম্। 

বিকশক্তি বসস্তাছে কাননে কুস্থমাদয়ঃ ॥ ১৬ 

6 & 



৫৬ নীতি-কল্প-লতিকা 

সত্যেন শোধ্যতে বাণী পাতিত্রষ্ত্যেন ভামিনী। 
অগ্রিনা শোধান্ডে ক্বর্ণং নরঃ প্ুণ্যেন শোধ্যতে ॥ 

শান্ত্রেণ শোধাতে জ্ঞানং বাক্য ব্যাকরণেন চ। 
জলেন শোধ্যতে বস্ত্রং সদাচারেণ মাঁনবঃ ॥ 

সাধু-নমাগমৈর্গেহং প্ুত্রঃ পিজোশ্চ সেবয়া । 

পবিত্রং পুজয়া পুষ্পং বদনং সত্যা-ভাষণৈঃ ॥ 

সার্থকং মরণং সত্যে জীবনঞ্চ সুশিক্ষয়!। 

সত্যেন সার্থকং বাক্যং দ্রানেন নার্থকং ধনম্ ॥ 

অহিফেনে তথা মগ্টে গঞ্জিকাতাঅকুটয়োঃ | 
আনক্তিদ্রবিণে গল্পে যত্েন পরিবজ্জয়েৎ ॥ 

মুখেষু প্রখরঃ ক্রোধো নিজ্নেষুচ তকর2। 

ছুর্নে প্রখরং বাকাং নিধনে প্রখরং ভয়মূ॥ 

বাণীবু ভীষণা মিথ্য। পীড়ানু চ ৰিসুনিকা। 
সরিতাং ভীষণ! পদ্মা নারীষু ভীষণাহসতী ॥ 

নারীণামুত্তম। সাধবী নদীনাং জাহুবী তথা । 

বাণীনাং সুবৃতা বাণী লতিকানাঞ্চ মালতী ॥ 

জ্ঞানং দানং দয়! ধর্মঃ সত্যং বিদ্যা তপস্তথ! । 

সপ্তিতানি নুরুভ্ভানি পরণাণি ধনানি চ ॥ 

পরোধম্মঃ কুলাচার আতিথ্যং সত্য-পালনম্ । 

অনুরক্তিঃ ম্বভাধ্যায়াং দেবতা-গুরু-পুজনম্ ॥ 

রী 

ধু 



নীতি-কলিক। 

রূপেণ বাধ্যতে ব'ল। শন্ত্রেণ শত্রবস্তথা । 

ভক্ক্যা চ দেধতা বাধ্য। শান্ত্রেপ পণিতো জনঃ ॥ ৩৭ 

নশ্যতি চানৃতাদ্ধম্্ঃ কার্পণ্যেন চ বন্ধুতা,। 

হিংসয়া নশ্যতি জঞানং শীলমসতসমাগমাৎ ॥ ৩৮ 

সাধুঃ সাধুপমং পশ্েদ্ভুর্জনে। হর্জনোপমম্। 
চৌরবৎ পশ্টতে চৌরঃ পশ্তত্যাত্মোপমং জগৎ ॥ ৩৯ 

ছুহিতা মাতরং প্রাপ্য চাগতা শ্বশুরালয়াৎ | 
প্রবানী মোদতে তহছজ্জন্ম-ভূমিং প্রদর্শনাৎ। ৪৯ 

শিশুনাং জীবনং মাতা জন্ত,নাং পবনো৷ যথা । 
হৃপতীনাং যথা রাজ্যং সর্ব্বেষাঞ্চ তথা। ধনম্॥ ৪১ 

মৃযিকম্ত যথাভ্যাসে দ্রব্যাণাৎ পরিকর্তনম্ । 

খলহ্য চ তথাভ্যনো। নরাণাং দোষ-কীর্তনম | ৪২ 

সুশীলেন জয়েন্িত্রং বিগ্ায়া পগ্ডিতং জয়েৎ। দ্র 
সুপখ্যেন জয়েঞ্রোখং সত্যেন পৃথিবীং জয়েৎ।। ৪৩ 

পবিভ্রং যশসা গোত্রমার্জবেনৈব মানসম.| 

ধনং দানেন দীনেভ্যো। জীবনং পুণ্যকন্্রণা | 8৪ 

বলনং ভূষণং ভোজ্যং বিদ্যা ধর্ম উপাসনম.। 
স্বজীতীনাং সদা শস্তং বিপরীতে বিপব্যয়ঃ ॥ ৪৫ 

আত্মবং পরমৌভাগ্যং পুব্রবং পরপোষণম.। 
অহিমিব পরজ্রব্যং গ্রাপশ্থযস্তি হি সঙ্জনাঃ ॥ &৬ 



৫৮ নীতি-কল্প-লতিকা ৷ 

কদাচিন্লৈব কর্তব্যমৃণং শাস্তি-বিনাশনম.। 
বরমদ্ধাশনং নিত্যং বরৎ বস্্-বিবর্জনম.|। 

গ্রীতিপ্রদং সদাপত্যং শ্রীতিপ্রদশ্চ চন্দ্রমাঃ | 
প্রীতিপ্রদা সতী নারী শ্রীতিদা কবিতা শুভ ॥ 

নিজ্জনে শোভতে যোগী ধ্যান-ব্রত-সমন্বিতঃ | 
সর্বত্র শোভতে বিদ্বান নগরে বিজনেহপি বা! ॥ 

কুলন্ত্রী শোভতে গেহে লজ্জা-শীলব্রতা শুভ । 
গণিকা শোভতে হটে লঙ্জাবগুষ্ঠনং বিন! ॥ 

বৃথা দানং বৃথা বাক্যং বৃথা হি জীব-হিংসনম.। 

যত্বুতে। বর্জয়েদ্বীমান্ বাদ্ধক্যে পাণিপীড়নম. 11 

ন ভবেৎ সুন্দরো লোকে নানাভূষণ-ভূষিতঃ | 

প্ররুত্যা সুন্দরে। বিঘান্ নানাশান্ত্র-বিশারদঃ ॥ 

পেনানাং মন্দিরং ব্যুহং সলিলং মত্য-মন্দিরম্। 
বিহুষাং মন্দিরং জ্ঞানং সত্যঞ্চ ধর্ম ন্দিরম্ ॥ 

পাপভাবান্বিতা লোক! নিন্দিতাঃ পিতৃদেবতাঃ । 
ঘ্বণিতং সংস্কৃতং কাব্যং কিমাশ্চধ্যমতঃ পরম্ ॥ 

মনঃ-শান্তিকরং শ্বান্থ্যং তদেব সুখ-কারথম্। 

তন্মাৎ সর্ববপ্রযত্্রেন স্বান্থ্যং রক্ষেদ্বিচক্ষণঃ ॥ 

বিমবে মলিনো দীনো ভীতভীতঃ সদাতুরঃ | 
শ্ীহীনো স্বদ্ধভাবী চ পরসৃত্যন্ত লক্ষণম্ ॥ 

৪৮ 

৫৯ 

৫১ 

৫৫ 

৫৩ 

৫৫ 

৫৬ 



নীতি-কলিকা 

তপসা দেবতাঃ সর্ববান্ পণ্ডিতান্ বিনয়েন চ। 
বালাঃ, নুমধুরৈর্বাক্োবুদ্ধিমীননুরপ্য়েৎ ॥ ৫৭ 

অজ্ঞানান্ধঃ কুকর্্মা স্তাজ.জ্ঞানী রতঃ সুকর্্মণি | 
লোকপীড়াকরো ছুষ্টঃ স্বভাবশ্চাত্র কারণম্॥ ৫৮ 

কিং সুখং যৌবনৈ রূপৈঃ কিং রাজ্যেন ধনেন চ। 
সুখার্থী চিন্তয়েমিত্য মীশ্বরং-চরণাম্থুজম্ ॥ ৫৯ 
ভক্তি-বশ্ট। ভবেদ্দেবা ধনেন বাধ্যতে জনঃ | 

কুরঙ্গো৷ বেণু-বাছোন ন্েহৈর্বশ্যং জগজ্রয়মূ ॥ ৬ 

পুণ্যং সুখকরং বিদ্ধি পাতকং ছঃখদায়কম্। 
ভজনীয়ং সুখং লোকে সুরূতঞ্চ সুখাবহম্ ॥ ৬১ 

নত্যেন প্রিরতে ধর্মশ্চান্নেন প্রিয়তে বলমূ। 

জ্ঞানেন প্রিয়তে শান্ত্রং কম্দমণা প্রিয়তে লুখম্ ॥ ৬২ 

নেবান্ু চাঁতিথেঃ নেব ব্রতানাৎ সত্যবুস্তমম্। 
খাছ্ানাং সাত্বিকং খাছ্ং বলানামেকত। বলম্ ॥ ৬৩ 

ত্যজেশ পরাশ্রিতাং ভাব্যাং মলযুক্তং বিভুষণম্ । 

ত্যজেন্মিত্রং শঠং চৌরং ত্যজেদননঞ্চ দোষজমূ ॥ ৬৪ 

বিজনেহপি বরং বাসে ন ছুষ্টেং সহ সঙ্গতিঃ | 
কর্দমৈঃ নহ সংযোগাম্মলিনং নির্দ্লং জলমূ ॥ ৬৫ 

“পরমং সুখদং শান্ত্রং কামদং মোক্ষদং শুভম্। 

শম্ত্রবৎ শত্রহস্তা চ বিপছুদ্ধারকারণম্ ॥ ৬৬ 

৫৯ 



নীতি-কল্প-লতিকা 

কালেহপি শ্বজনঃ শক্রঃ কালেহপি চেষিকা শরঃ। 
কালেহপি ধনিকে। দীনঃ কালো হি প্রবলঃ সদা ॥৬ ২ 

নিলজ্জাঃ কামুকাঃ সর্বেব নিন্দকাশ্চ ভূয়প্রদাঃ । 

ৰিনীতা! আছৃতা লোকে নলঙ্জা কুলকামিনী ॥ ৬৮ 

নরাণাং জ্ঞানবান্ শ্রেষ্ঠ স্তেজস্িনাং বিভাবসুঃ | 

দেশেষু ভারতঃ শ্রেষ্ঠে নানাশম্য-ধনান্বিতঃ ॥ ৬৯ 

মাতরি পুত্র-বাৎসলাং খলে শাঠ্যং বিনিশ্চিতম্ । 

বালেষু মধুরং হান্তং চারুত্বং কুন্ুমেযু চ ॥ শত 

ফলতি যৌবনে রূপং ফলতি বিদ্ভয়া মতিঃ। 
ফলতি কম্মকালেন কদাচিন্ন বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৭১ 

গ্রত্যুষে সরিত্তি স্গানং গুদোষে বারু-সেবনম্ । 

এতদারুক্ষরং নিত্যং বদস্তীতি বিচক্ষণাঃ ॥ ৭২ 

ত্যজেলক্্মী: কদাচারাৎ স্বান্থাং কুভোজনাদপি । 

অনৃতেন ত্যজেদ্বন্্মঃ সবেরবো দৈম্যেন হি ত্যজেৎ ॥ ৭৩ 

দুর্ববলম্য বৃথা! গব্বঃ শরদি মেঘ-গর্জনম্? 

কুলটানাং বৃথা প্রেম মুরবস্তয পুস্তকংরৃথ! ॥ ৭9 

ভয়গ্রদো যথা সপ্পস্তথাহি হুর্জনে! জনঃ | 

যথা বিস্ুচিকা লোকে তথা হি কুলটাঙ্গনা ॥ ৭৫ 

নাস্ভি ধন্পাৎ পরং মিত্রং নামিত্রং পাতকাৎ গ্লারম্ । 

ন ছেষাদপরাহশান্ত্িঃ স্বাচারানন পরং সুখম্॥ ৭৬ 



নীতি-কলিকা 

ভাবয়তি বুধঃ শান্ত্রং পরানিষ্টপ্চ দুর্নঃ | 
মাতাপত্য-শুভং নিত্যং কামিনী কান্ত-মঙ্গলম্ ॥ ৭৭ 

বিবাদেক ক্ষুয়ং যাস্তি ধন-ধশ্ম-স্থখানি চ। 

অশাস্তিজয়তে নিত্যং ভয়ং স্বৃত্যুঃ পদে পদে ॥ ৭৮ 

কগ্যাণং পণ্ডিতৈমৈত্র্যং কল্যাণং সৎপথে গতিঃ | 
কল্যাণং হি মনুষ্যাণাং সর্বত্র সমদর্শনম্ ॥ ৭৯ 

নরেষু ধনিকঃ শ্রেষ্ঠো গ্রহেষু ভাক্ষরে। যথা । 
ব্রতেষু প্রবরং সত্যং নারীষুচ পতিব্রতা ॥ ৮০ 

নরীণাঞ্চ নদীনাঞ্চ সদৈৰ কুটিলা গতি: । 
ক্রোধবাতাদিযোগেন ভীষণ! সা কুলহকস! ॥ ৮১ 

নিদ্রয়া লভতে স্বাস্থ্যং মুদ্রয়া লভতে সুখম্। 
সংবমৈল ভতে ধর্্মং বিদ্যায়া লততেহখিলম্ ॥ ৮২ 

দরিদ্রস্ত রথ ক্ষোধঃ কপণত্ঠ ধনং বৃথা । 

অন্ধন্য হি বৃথা রূপং রোগিশাং ভোজনং রথা ॥ ৮5 

অর্থাভাবেন যদ্দ,হখং তদ্দঃখং নৈব বর্ততে। 
তল্মাৎ সর্ববপ্রযত্ধেন ধনং রক্ষেদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৮৪ 

আরোগ্যাল্লভতে কান্তি মারোগ্যাল্পভতে সুখম্। 

আরোগ্যালভতে শক্তিমারোগ্যং পরমং ধনম্ ॥ ৮৫ 

ভাবুক শ্শিন্তয়েশ্লিত্যং প্ররূতিং বহুরূপিণীম্ । 
বৃভুক্ষুশ্চিন্তখেৎ নিত্যং ভোজনং প্রাণ-পোষণম্ ॥৮৬ 

৬০ 



৬ নীতি-কল্প-লতিকা। 

প্রিয়বাক্ ব্যবহারজ্ঞো লোভ-হীনশ্চিকিৎসকঃ | 
সত্যবাদী চ দৈবজ্ঞ উন্নতিং লভতে ফ্রবম্ ॥ 

অঙ্গারেণ যথা বন্ত্রং কর্দামেন যথা! জলম্। 

মালিম্যং ধারয়তোব শঠৈঃ সার্ধং তথা মহান্ ॥ 

দীপেনৈবৌজ্লং গেহং মানবশ্চ সুশিক্ষয়। । 
অনলেন যথাঙ্গারঃ সৎনঙ্গেন তথা মহান্ ॥ 

সত্যেন লভতে ধন্ং ধন্মেণ লভতে দিবম্। 

শান্ত্রেগ লভতে জ্ঞানং জ্ঞানেন লব্ভতে সুখম্ ॥ 

দরিদ্রান্ন পরং ক্টং মরণান্ন পরং ভয়ম্। 

ন পর বন্ধনং স্নেহাদজ্ঞানান্ন পরো রিপুঃ ॥ 

ভিক্ষা পাতয়তে মানং শিক্ষা পাতয়ছে ভমম্ । 

জ্ঞানং পাতয়তে হুঃখং কুখাগ্যং জীবনং বত ॥ 

তাড়নেন জয়েচ্চৌরং নালাপাদ্দজ্দবনং জনম্। 
সংযমেন জয়েদ্দ,ঃখং নদালাপেন পণ্ডিতম্ ॥ 

নরাণাং ধাম্মিকঃ শ্রেষ্ঠো গৃহাণা মিউকালয়ঃ । 
বিছ্যানাঞ্চ পরা বিদ্যা ভূমীনাং জন্সভূমিকা ॥ 

পরক্ত্রী-রত-মূর্খাণাং তথা পরোপতাপিনাম্ । 
পর-ধনোপলুক্ধানামভয়ং বিদ্যতে কুতঃ ॥ 

জ্ঞান-বিদ্যা-বিনীতানাং তথা পরোপকারিণাম্। 
পাপ-পারুত্য-হীনানাং ভয়ঞ্চ বিদ্যাতে কুতঃ ॥ 

৮৭ 

৮৮ 

৮৯ 

১৩ 

৯৫ 

৯৬ 



নীতি-কলিকা ৬৩ 

চিস্তয়েদর্জিতাং বিষ্ভাং চিন্তয়েৎ জ্তবীয়ুদুক্কতম্ | 

চিন্তয়েন্সহৃতাং বত্ভিং চিন্তয়েদ্ভগবৎপদম্ ॥ ৯৭ 

নীতিমান্ লভতে ধর্দ্দং রক্ষতি নীত্তিমান্ ধনম্ । 

শান্ত্েব নীতিমান. রাজ্যং নীত্তিমান, পুজ্যতে নদ ॥ ৯৮ 

গৃহীয়াদ্ভক্তিমার্তন্য সংযমং যতীনামিব ॥ 
ব্লদ্ধম্ত চ সদাচারং সারল্যং বালকল্ত হি ॥ ৯৯ 

' বিজাতিরেকোইপি করোতি নষ্টং 

সমেত্য ভূরীনপি বেশবন্ধুন্। 

করী বিজাতিঃ করিণে নিহস্তি 

ধীমানচান্ং বিভূয়াৎ কদাচিৎ ॥ ১০০ 

স্বীভিবর্ভিক্কা লম্ঘাপ্ভ। 





নলীভ্ডজ্কজুল ভলভ্িস্কা 

নীতি-রত্র-শতকম্ 

ৰরেশং বরদং বীরমজ্ঞানভ্রম-নাশনম্ । 

বরেণ্যং বিমলং বেদং নমামি বৈরিবারণমূ ॥ 

নমঃ পিত্রে নমো মাত্রে নমামি সর্ববদেবত্তাম্ | 

নমো দেব্যৈ সরন্বত্যৈ-নমামি বিজ্ঞকোবিদান | 

জয়ন্তি জন্ম-ভুমিশ্চ জয়তি জগদীম্খরহ | 

জয়তি সাধু-শান্ত্রধ্চ জয়তি ধাম্মিকো জনঃ ॥ 

রলৃতদ্ধে পামরে চৌরে মুর্খে লুন্ধে প্রবঞ্কে । 
সৌহার্দ্য নৈব কর্তব)ং নিন্দকেকামুকে খলে ॥ 

ছাত্রাণাৎ ভূষণং শিক্ষা স্ত্রীণাং লজ্জা সুভুষণম.। 
কবীনাং ভূষণং বিদ্যা সৈম্ঠানাং কবচং যথা ॥ 

মুরখশ্ বে সুখী প্রায়ো হঃখিতঃ পণ্ডিতো। জনঃ 

. স্বল্লারুগুণবান্ মর্ভ্যঃ কিমাশ্চধ্যমতঃপরম, ॥ 

ছেষেণ ক্ষীয়তে দেহে। নাস্তি ছেষনলমে। রিপুঃ 

দয়য়া বদ্ধতে জীবে নাস্তি বন্ধু'য়া সমঃ ॥ 

৮ 



৬৬ নীতি-কল্প-লতিকা 

বাখিনাং ভূষণং সত্যং ন.ণাং ধন্মঃ সুভূষণম.। 
নম্বদ্ধির্ভষণং রাজ্ঞাং সরসাং সলিলং বথা ॥ ৮ 

নোপেক্ষেত গুরুন মিত্রৎ পিতরং মাতরং স্ত্রিয়ম। 

ধম্মং বিছ্যাং ন্পং সত্যং শাস্্বাক্যং বিশেষতঃ ॥ ৯ 

ধনে ন প্রপ্ন,য়াৎ সব্বং ধনেন বান্ধবং জনম্। 

ধনেন রাজ-সম্মানং ধনাদ্বন্মমহানুখম্ ॥ ১০ 

নর। বিভ্যতি দারিজ্রান্মরণাদপি ভীষণাৎ। 

দারিদ্রাৎ পৌরুষং নষ্টং দারিজ্রাং বু ছঃখদস্ ॥ ১১ 

বিভেতি নগরাদ্যোগী বিভেতি মগপান্মৃগঃ |! 
বিভেতি ধাশ্রিকঃ পাপাৎ নর্ষে বিভাতি নিন্দকাৎ ॥ ১২ 

সত্যবাদী নরঃ শ্রাঘ্যঃ শ্লাঘ্যোদীনোহপি ধার্রিকঃ। 

শ্লাঘ্যমকত্রিমং মিত্রং শাঘ্যা নারী পতিব্রতা ॥ ১৩ 

পরিত্যাজাঃ নদা দোবষঃ পরিস্রীস্যঃ সদাগুণঃ | 

পঠিতব্যং বদাশান্ত্রং কর্তব্যং ধন্মনাধনম্ ॥ ১৪ 

নিধনম্য ধনং বিদ্যা! ভুর্ব্বলন্ত বলং বৃষঃ | 
নিগুণস্ত গুণঃ শীলো নিজ্জীবস্ত যশোহনবঃ ॥ ১৩ 

যত্র ধীস্তত্র সম্মানং বিদ্বস্তত্র যতোধন্ম্। 
যত্রলোভোহ্যশস্তত্র যত্র পুপ্যন্ততোবলম্ ॥ ১৬ 

ধিগবাকামনৃতং নিত্যং ধিগন্ঠভাগ্যজীবিতম্। 

ধিকৃত্ত্িয়ং য! পরাসক্তা ধিক্ পুত্রং জ্ঞানবর্জিতম্ ॥ ১৭ 



নীতি-রত্ু-শতকম্ 

ন ধন্মাদধিকং কিঞ্চিদ্বিদ্যাতে বিশ্বমগুলে । 

মনলা কর্ম্দণা বাচা তম্মাদ্ধন্্মং সমাচরেৎ ॥ 

নিস্কলং জীবনং নণাং ধঙ্দ-জ্ঞ।ন-বিবজ্জিতস্ | 
নিক্ষলং তদ ভবেদ্রপং বিদ্যয়! পগিবর্জিতম্ ॥ 

তনয়ঃ পণ্ডিতো ভার্ব্যা স্থশীলা চ পততিব্রতা। । 

চিন্তং স্ুনিন্মলং যন্ত সন্সুবী বৈ ভবেন্গরঃ ॥ 

অহঙ্কারাদ্ ভবেন্ম তুযুঃ কামাদ কীত্তিরক্ষয়া । 

লোভাদন্যতমে। শাস্তি নৃণাং পাপন্য কারণম্ ॥ 

পিস্তা শ্রেষ্ঠতমঃ পুজ্যঃ সাক্ষান্দেবমহেশ্বরঃ | 
নব্বস্মাদধিকশ্ত্রাতা তমারাধয় যত্বুতঃ ॥ 

বালানাং মধুরং হান্ডৎ স্ত্রীণাং লঙ্জা তখৈব্চ। 
কবীনাং মধুরং বাক্যং সাধুনাঞ্চ খলু ক্ষমা ॥ 

জনকে। জননী ভূত্যঃ স্ত্রী পুজো! জ্ঞাতিবাদ্ধবঃ | 

এতৎ লববং প্রযত্েন শ্রদ্ধয়া পরিপালয় ॥ 

মিথ্যাইপ্রিয়ং রথাবাক্যমপশব্দমনভাষতে । 

প্রিয়ঞ্চ জুনুং মিষ্টং বিশুদ্ধং ভাষতে লুধীঃ ॥ 

স্বনুখপ্রদং মেত্যৎ বিশ্বাসো। যদি জায়তে । 

অস্বতাদপি বৈ শ্রেয়ো বদস্তভীতি মনম্ষিনঃ | 

'নিন্দকৈঃ সহ সংবানো নাস্তিকৈ বা কদাচন । 
সদোদ্ধেগকরে। যন্মাদ্ বাস্তব্যং সঙ্জনৈঃ সহ ॥ 

১৭১ 

২৪ 

১৫ 

৬৭ 



নাতি-কল্প-লতিকা 

বিনতি বিফল মুর্খে তক্ষরে পুণ্যকাহিনী । 
বিফল৷ দুর্জনে বিষ্ঠা বাণী সত্যং বিনা তথা ॥ 

দীনস্ত রক্ষণং পুণ্যং সত্যন্য পালনং তথা। 
স্বজাতি-পোষণং পুণ্যং মহাপুণ্যং ভবাচ্চনম্ 

পণ্ডিতশ্চ ক্ষণক্রোধী মুর্খশ্চ কল্পকোপনঃ 
দুর্জনঃ ক্ষণনত্তষ্টঃ সদ। তুষ্ট হি সঙ্জনঃ ॥ 

দাতা সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম দৈব পরিপোষকঃ | 

জলৌকেব হি নব্বত্র যাচকো রক্ত শোষকঃ |। 

মশকোবা নশংসোব' প্রফুল্ল পরগীড়নে । 
সাধুধত্ুপরোনিত্য মমিত্র-মিত্র-্রঞ্জনে ॥ 

প্রাজ্ঞ গদাধ্যসম্পন্নো ধার্মিকঃ সত্যশীলবান্ । 
দুর্জনঃ কুটিলশ্চৈব ললনা স্নেহমানসা || 

ওদার্ধাং সঙ্জনে কুর্ধযাদ্দৌর্ন্যং ছুঙ্ভনে জনে । 

শ্লীতিঃ পরিয়ে গুরৌ ভক্তিঃ সর্দঘথ! নত্যমাচরেৎ ॥ 

প্রজ। ভূপমতিক্রান্তা পুত্রঃ পিতরমেবচ । 
বালে! রদ্ধমতিক্রান্তে। ন কচিৎ সুখমেধতে ॥ 

শীলেন লভত্তে ধর্্মং শীলেন মোক্ষপাধনম্। 
শীলেন প্রেম লৌহার্দ্যং শীলঃ সর্ববনুখপ্রাদঃ ॥ 
দর্শনাৎ প্রাপ্র,য়াৎ শ্রীতিং স্পর্শনাদতুলংনুখম্ ৷ 
সংলাপান্সহতীংশাগ্িং নুনং প্রেমাম্পদস্যাতি '॥ 

৮ 

৩৪ 

৩৭ 



নীতি-রত্ু-শতকম্ ৬ 

অন.তংমূর্খতাহিংনা জড়তাধর্্মস্লীনতা । 

পরম্বম হরণং কাধ্যং এতানি ছুঃখদানি ষট_।' 

বসেদ্দেবালয়ে যোগী তীর্থে বা নিজ্জনে বনে । 

ঘ্ ্  

অরিমিব ন.পদ্বারং প্ত্বেন পরিবজ্জ য়েৎ। ৩৯ 

শরে। বিচারকম্যঠাজ্ঞা স্্রীণাঞ্চ ভ্রুকুটিঃ শর | 
শরঃ খলন্য ছৃববাক্যং শাপস্তপন্থিনাং শরঃ ॥ ৭৩ 

পৌরুষাদ্বা প্রযন্ত্রাদ্ বা লিদ্ির্ভবন্তি সবর্ধধা । 
যত্বোছ্যম-বিহীনো যে। নরঃ স মৃতলংজ্ভিতঃ ॥ ৪৩ 

বিচ্যাবতী নতী ভাব্যা পুত্রঃ শিষ্যশ্চ পণ্ডিতঃ। 

মিত্রমক্ুত্রিমং লাধু দুল্প'ভং তচ্চত্রষ্টয়ম্ ॥ ৪২ 

বিরোধঃ প্রণয়ো বাপি বিরহে! মিলনং তথা । 
ন্থুখং ছুঃখং জরাজন্ম চিরায় ন চ কম্যচিৎ ॥ ৪৪ 

কলহং নৈব কর্তব্যমালস্যং কটুভাষণম্। 

অধন্ম্রো বঞ্চন। চৌধ্ধযং চাপল্যং পরনিন্দনম্ ॥ ৪8৪ 

কিং দানেন কিমন্যেন ব্রতেন দেবপুজনৈঃ । 
নতীত্ন্ত নমো ধন্দ্ঃ স্্রীণাং ভবে ন ল্ছিতে ॥ ৪৫ 

দক্ষঃ সুপতো মুখ? শিখিলঃ সবর্বকর্্মণি | 
সদৈব সংযত্তঃ সাধুঃ নত্যং সত্যংহি বান্ধব । ৪৬ 

কেঁশ বেশঞ্চ বিল্ন্যানং গতিং মতিঞ্চ লক্ষণম্। 
অঙ্গাদদীন্ বীক্ষ্য বৈ জ্ঞানী বদেৎ শুভাশুভং স্বততঃ ॥ ৪৭ 



নীতি-কল্প-লতিকা 

আর্জব-নিস্পহাহহিংনা শ্রদ্ধা দয়। সলজ্জতা। 

সত্যং পুজাহতিথেঃ-নেক ক্ষম চ পিতৃতর্পণম্ ॥ 

প্রিয়-বাক্যমকাপণ্য মনালম্মুদারত। | 
বিনয়াধ্যয়ুনং বিছ্যা! সদা তিষ্ঠতি সজ্জ্বনে ॥ 

পুত্রং স্েহেন গৃত্নীয়াদ ভক্তযাচ পিতরৌ জনঃ । 

প্রেনা মিত্রঞ্চ গৃহীয়াদ বিদ্যায়] পণ্ডিত জনম্ ॥ 

নগরং গঠিতং নুনং পলি নাগরিকেন হি। 
সমুদ্রঃ পুরিতো। নিত্যৎ নদীনাং স্বল্প বারিণা ॥ 

একাকিনী ন গন্তব/ কামিনী কুল-ধারিণী | 

সহচরী সুখং দাত্র/ সর্বত্র প্রাণ রক্ষিণী ॥ 

শন্তিপুরে সুবাক্যন্ত স্থাস্থযং মধুপুরে তথা । 

তাম্থুলং সলিলং নারী কামরূপে প্রশম্যতে ॥ 

অনাহারে বরং শ্রেয়ান ভোজনং নচ দৃষ্তং। 

ক্লীবত্বৎ হি বরং শ্রেয়ঃ পরস্থ্ী গমনং ন্চ ॥ 

গ্মনং পবনে যানে শয়নং তল্ল তল্পতঃ ৷ 

ভ্রমণং তীর্থ তস্তীর্ঘে ত্রয়মেতৎ্ সুখাবহম্ ॥ 

অসংনঙ্গম নদগ্রন্থমসতক্রিয়1 কুতৃহলন্ ৷ 

অসৎকার্যযমসদ্বাকাৎ যত্তেন পরিবজ্জয়েত ॥ ৃ 

সদাচার-পরিভরষ্টো হিংনা নিন্দাপরায়ণঃ 1 
ক্লুতগ্্রোহন তবাদী যঃ স পাপিষ্ঠো নরাধমঃ ॥ 

৩৬৯৯ 

৫৪ 

৫৬ 



নীতি-রত্বু-শ তক্ম্ ৭১ 

চঞ্চল চপলা! ক্রুদ্ধ মুখরা লোলুপালনা। 

ঘৃহকন্মণ্যশক্তা যা সা নারা কুলপাংশুলা ॥ ৫৭ 

ধন্মেহি কল্পরক্ষশ্চ ধন্মেহি নব্বদেবত্তা 
ধন্মেণ প্রাপ্ন,য়াজ জ্ঞানং বলৎ বিদ্যাৎ যশোধনং ॥ ৫৮ 

শ্রমেণ লভতে বিদ্যাং বিদ্যয়া মোক্ষসপনম্। 

নয়েন ধন্মমাপ্োতি খন্মাৎ নংজায়তে সুখস্। ৫৯ 

বিদায়া লভতে বিদ্যাং বিদ্যয়া মোক্ষলাপধুনমূ। 

বিদ্যয়া জয়মাপ্পোতি শুণ!ং বিদ্য। মহদ্ধনম্ ॥ ৬৯ 

বজ্জ্যং পতুঠষিতং সব্বং বননান্নঞ্চ ভূবণং | 

বিন্মত্র মলবছজ্জ্যং দুঙ্জনৈত নহ ভে।জনস্॥ ৬১ 

খলশ্চনিন্দকোধুর্ভঃ পন্নগাদপি ভাষণ: । 

এতৈঃ সহ সমাযোগো নুনং নাশস্য কারণম, ॥ ৬২ 

শান্স্রজ্ঞো ধন্মবাদী যো বিজ্ঞঃ কাপট্য-বজ্জিতঃ। 
অনেন নহ-সংযোগঃ স্বর্গাদপি সুখমূ্ স্মতৎ ॥ ৬৩ 

পঠিভক্কিঃ ক্ষমা লজ্জা আতিথ্যং ধন্মভীর-ত] | 

স্ছত্বং মিষভাষিত্বং কুলস্ীণৎ শব ভাবজ ম. ॥ ৬৪ 

অন্ তঞ্চ নির্দয় সাহুনং কটুভাষণম.। 

অশৌচম তিলুন্ত্বং মৃর্খাণাং দূষণালি ঝট ॥ ৬৫ 

উত্তমৎ জ্ঞানদং বাক্যং মধ্যমৎ প্রীতিভাবণম। 

অধমং কেলিদনিত্য মিতিত বাক্যং ত্রিধামতম, ॥ ৬৬ 



৭২ নীতি-কল্প-লতিকা। 

সত্যেন নির্মলং জ্ঞানং সতো জর্র্ব প্রতিষ্টিতম। 
সতাং সর্ধত্র পুঙ্জাঞ্চ ন বিচার্য্যং কদাচন ॥ ৬৭ 

বছ়াবৌষ্লাং জলেশৈত্যঙ্জোতিদ্দিবাকরে বথা। 

ধর্ম সত্যমৌদার্যযং লাধৃষু বিদ্যতে তথা ॥ ৬৮ 
কর্তবাং প্রাতরুথানং কর্তব্যঃ কোষ-লংগ্রহঃ | 

ধন্মে মিঃ প্রকর্তব্যা কর্তবা মলশীলতা৷ ॥ ৬৯ 

প্রেষ্ঠো ভূপঃ প্রজানাঞ্চ মাতৃণাং তনয়ো যথা । 
প্রেষ্ঠং শাস্ত্ঞ্চ বিজ্ঞানাং প্রিয়ো ভূমগ্ুলঃ সতাম. ॥ ৭০ 

পাপং ন গৃহয়েজ_ জ্ঞাণীন দানং খ্যাপয়েৎ সুধী | 

নত্যজেৎ সদ্গুণং সাধুর্ন গুণং ধারয়েৎ খলঃ ॥ ৭১ 

অচলত্বগপি শ্রাঘ্যং ন চ পাপণুহে গতি | 

মৃকত্বমুত্তমনিতাং ন চ মিথ্যাভিভাষণম, ॥ ৭২ 

কামং ক্রোধং ভয়ং লোভং পৈশুহ্যং প্রাণি-হিংলনম.। 

পরবাদং পরীবাদং মিথ্যাচৌর্য্যং বিবর্ভয়েৎ ॥ ৭৩ 

কালে দম্যং সুখংকালে কালোহি বলবর্তরঃ | 

কোটিপণতঃ কৃপাকাডক্ষী সুদীনোইপি ন্পেশ্বরঃ ॥ ৭৪ 

তণং বজায়তে ক্কাহপি মুখেণ ধীরায়তে কচিত। 
ক্কচিদাঢ্যায়তে নিঃন্বো দৈবশক্কেন্নসংশয় ॥ ৭৫ 

হুর্জয়ো৷ যৌবনে কামো হর্জয়ো। ছুর্জনে। নরঃ ৷ 

দুর্য়ঃ নেেহ পাশশ্চ সুহ্র্জয়াহি মুখত] ॥ ৭৬ 



নীতি-রত্ু-শতকম্ 

বক্তব্যঞ্চ সদ সম্যং চাপল্যঞ্চ বিবর্জয়েৎ । 

উপন্ঠ।নং প্লুরিক্ষিপ্য নীতি-শাস্ত্রং সমাশ্রয়েৎ ॥ 

অমৃতং সুনৃতং বাক্যমমৃত শাস্থং সেবনম_। 
অস্থতং সাধু সংবাসোহম্ৃতঞ্চ ধান্মিকোজনঃ ॥ 

অধীনত্বং পরং হঃখং পুথিব্যাং মরণাদপি। 

স্বাতন্ত্রাছুন্নতি নিত্যং বদস্তি বিজ্ঞকোবিদাঃ ॥ 

মনসি বন্ততে পাপং মনোহি যূলকারণম্ । 
মনোবিকারহীনেতু কলুষং নৈব বর্ততে ॥ 

নৎক্রিয়৷ সুনৃতাবাণী বিদ্যাভক্তির্ডবার্চন] | 

দয়া ক্ষান্তিরহিংসাচ লোক এতাঃ সুখ গুদাঃ ॥ 

পরবৃত্তিৎ তথা ধম্মমপরানঞ্চ ভূষণমূ। 

পর দেশোস্ডবং দ্রেব্যং বর্জয়েচ্চ বিচক্ষণঃ ॥ 

বান্ধবেষু প্রিয়! শ্রেষ্ঠা ভাষাসু সংস্কৃতা থা । 

পুজ্যান্ু জননী শ্রেষ্ঠা নদদীনাং জাহুবী যথ! ॥ 

আমিষে রোগবাহুলাং নিরাময়ো নিরামিষে । 

ইতি বিজ্ঞায় হি জ্ঞানী আমিষং নৈব ভক্ষয়েৎ ॥ 

সুখদং শৈশবং নিত্যং কৌমারঞ্চ বিশেষতঃ | 

৭৭ 

৮ 

৭৯ 

৬ 

৮১ 

৮২ 

৮৩ 

৮৪ 

৭৩ 

ফেক্বনং দারুণং প্রোক্তং বান্ধক্যং প্রাণ-ঘাভকম্ ॥ ৮৫ 

ভাবরূপ বয়স্তল্যং তুল্যঞ্চেদ্গুণকম্মণোঃ । 

বংশোবিভ্তং যয়োস্তল্যং পরিণয়ঃ শুভভস্তয়োঃ ॥ ৮৬ 
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বর্ধস্তে ভোজনৈঃ গ্রাণা ভোজনৈঃ প্রাণ-সংক্ষুয়ঃ | 

কুভোক্ঞনাদ্ ভবেদ্রোগে। বদন্ভীতি বিচক্ষপাঃ ।॥ ৮৭ 

বিবাদঃ কটুবাক্যেন সৌহার্দ্যৎ মধু-ভাষণৈঃ | 
কৌকিলঃ কুছুগীভেন কুরূপোহি জন-প্রিয়ঃ॥ ৮৮ 

বাণী সমধুরা কন্য প্রীতি: কন্য সুখপ্রদা | 
সুমধুর কবেব্বাণী সাধোহি প্রণয় সখা ॥ ৮৯ 

অবিরৃতা সতাং বাণী পতিভক্তিঃ সতীন্ত্রিয়াঃ । 
অবিকৃতো! যথা ধর্ম মাতৃ-নেহ স্তখৈবচ ॥ ৯৩ 

সীমা ক্রোধস্য সজহ্ঞানং কাম্য চ বিরাগতা | 

সম্ভাষণং বিরোধস্ত প্রণয়ত্য যুগান্তরম্ ॥ ৯১ 

সত্যেন রক্ষতে শীলং জ্ঞানং শীলেন রক্ষতে। 

জ্ঞানেন রক্ষতে ধর্মং নাস্তি ধন্মাৎ পরাৎপরঃ ॥ ৯২ 

কান-লোভ-ক্ষধা-নিদ্রা-বিতণগ্ডা-দীর্ঘসু রত] । 

ক্রোধশ্চ ভীরুতা-জাভ্যং মৃখেধু প্রাবলং সদা ॥ ৯০ 

বিদ্যাতে যৌবনে রূপং বিগ্যাতে বাদ্ধকে জরা। 
বালেষু বিদাতে সত্যং বালাম বিদ্যতে দয়া । ৯৪ 

ছুর্জনে বিদ্যতে শাঠ্যং নিশ'স্বাং বিদ্যুতে তমঃ। 

কুসুমে বিদ্যতে গন্ধঃ পণ্ডিতে বিদ্যতে ধৃতিঃ ॥ ৯৫ 

অনারোগ্য মনারুষ্যমুদরাময়কারণম্ । 

ফন বর্জয়েদ্বীমান্ দুঃখদধ্চাতিভোজনম্ ॥' ৯৬ 
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রক্ষিতব্যঃ সদা ধন্মে। রক্ষিতব্যোহি সজ্জনঃ | 

রক্ষিতব্যঃ নদাচারঃ স্বজনঃ শরণাগতঃ ॥ ৯৭ 

অতি প্রেল্লাহতোইজশ্চগুণেন নিহতার্জ,নিঃ। 

রূপেণ প্রস্তরোহহল্যা যদতি তন্নশোভতে ॥ ৯৮ 

হুষ্টো মোদৈর্যথা বাল স্তক্করস্তমন। যথা । 
যথা বিভুষণৈঃর্নারী কাব্যেন পণ্ডিত স্তথা ॥ ৯৯ 

কিং ধনেন চ রাজ্যোন কিং রূপেণ বলেন চ। 

বিদ্য। ধম্ম বিহীনম্য তৎ সর্ববং বিফলং ভবে ॥ ১০০ 

ভার্যয়। চ পতিঃ স্ুপতিনা ভার্ষ্য। ভাধ্যয়া পত্যাচ 

বিভাতি গেহঃ 

যৌবনেন রূপং রূপেণ যৌবনং রূপ-যৌবনেন 

বিভাতি দেহঃ। 

বিদ্যয়া! চ কবিঃ কবিনা চ বিদ্যা বিদ্যয়া কবিনা 

বিভাতি স্বর । 

শীলেন চ ধন্মো ধর্মেণ চ শীলঃ শীলেন ধর্ষ্েণ 

বিভাতি নরঃ ॥ ১০১ 

স্বীভিব্রত্ব-শশভ্ভন্কম্্ সম্মাগুস্ম 

৭৫ 
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নমামি দেবদেবেশং পিতরং ধন্মমুত্তমম্ । 
অষ্ঠাণাৎশ্রেষ্ঠমাত্সানং সব্বমঙ্গলকারণম্ ॥ 

সদৈব জননী ভদ্র ভদ্রাহাভীইদেবতা । 
লেখনী পুস্তিক? ভদ্রা ভক্তরা নারী পতিব্রতা ॥ 

ধনৈম তে বিশুড্রাক্সা বাতেন বারিধির্যথা। 
নীতিজ্ঞে1 বিনতন্ভৈশ্চ যথা নেহেন মুদ্ধজাঃ ॥ 

বদনং নেত্রহীনত্ত চৌরেণাপহৃতং গৃহম্ । 
পরেণ মর্দিতা৷ ভাব্যা গতপ্রাণতন্গরিব ॥ 

দীনন্য জীবনং দাতা মীনন্ঠ জীবনং জলম্। 
সাধুনাং জীবনং সত্যং সতীনাং জীবনং পতিঃ ॥ 

নন্দন্তি শকুনা মাংদৈব্যাধাশ্চ পশুঘাতনৈ: । | 

শ্বানে। ভুক্তাবশিষ্টেন শাকুণাঃ পরনিন্দয়া ॥ ' 

নি 
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কা শোভা যুবতীহান্তে কা শোভা চন্দ্রমগ্ুলে । 
কা শোভা রত্ুমাণিক্যে কা শোভা দামিনী দলে ॥ 

স্ফুটিতে কুসুম বাপি কা শোভা নবপল্পবে । 

স] শোভা হি ভবেচ্ছোভ! যা শোভা বত্যবাডমুখে ॥ ৭ 

হিংসকম্ঠ কুতঃ শাস্তিনিন্দকম্য কুতঃ সুখমূ। 

জীবন্মতঃ সদ! পাপী কদাচারী সদাহশুচি ॥ ৮ 

হৃতবত্ম! যথ। পান্ছে। দীনো হতঙধনে। যথা । 

হৃতদণ্ডো যখৈবান্ধে৷ হৃতকাব্যস্তথ! কবিঃ ॥ ৯১ 

নবে। ধনী নবে। বৈদ্য উদকং নৃততনং ভূশম্। 
শাসনং নবরাজত্বং ভীষশং নব-যৌবনমূ ॥ ১০ 

স্বণে লৌহে যথা ভেদশ্চন্দনে শাল্সলৌ যথ। | 
যথা হি পণ্ডিতে মুখে তথ। হি নতি ভুর্জনে ॥ ১১ 

উচ্চাসনে স্থিতে। ধুর্তো। নানারত্ববি ভূষিতঃ | 
নগ্লোইপি সঙ্জনো ভূমৌ সাধুঃ সাধুঃ শঠঃ শঠঃ ॥ ১২ 

বিদ্যয়া বঞ্ধতে বিদ্যা ধনেন বদ্ধতে ধনম্। 

ধন্রেণ বদ্ধতে ধন্ধো জ্ঞানং জ্ঞানেন বদ্ধতে ॥ ১৩ 

£খদঃ পরলামন্ত্রী হঃখদা স্বীয়-মুখতা । 
হুঃখদ। চানতী ভার্ধ্যা ভুঃখদাসত্যবাদি তা ॥ ১৪ 

আঁগ্রিহীনো থা দীপে। বৃথা হি নিধনো নরঃ। 
বৃথা হনুর্করং ক্ষেত্রং বিদ্যাহীনঞ্চ জীবনম্ ॥ ১৫ 
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মনোজ্ঞা যৌবনে নারী মনোজ্ঞা কবিতা সদা। 

মনোজ্ঞ! যামিনী শুভা ভূমিশ্চ শস্তশালিনী ॥ ১৬ 

শশিহীনা যথ। রাত্রিশ্চক্রহীনো যথা রথঃ। 

ছাদহীনং যথা হম্ম্যং ধনহীনভ্তথা! নরঃ ॥ ১৭ 

বিবাদে ভাতি ছচ্টাত্বা উদরিকশ্চ ভোজনে । 
সভায়াং ভাতি সদ্ধাগ্মী সতকার্ধে ভাতি সজ্জনঃ ॥১৮ 

কা লজ্জা দাসতীনাঞ্চ ক। চিন্তা বৈ বিরাগিণাম্ । 

কা ক্ষমা! চারুতজ্ঞম্ত কা! প্রীতির্্ঞনস্য হি ॥ 2১৯ 

মহাধনং সুদিছ্যা বৈ ধশ্রো ধনং তব চ। 
ধনঞ্ গোধনং ধাহ্যং জ্বর্ণাদয়ো বৃথৈব হি ॥ ১৪০ 

অসহ্াং খলছর্বাকামসহং বালরোদনম্। 

অসম্াং কৌতুকং ছংখেঘনহাং নীচসেবনস্ ॥ ২১ 

কম্রণা ধনভাগী চ কর্্মণ] নির্ধনো নরঃ | 

কন্মণা সুলভঃ ব্বর্গঃ কর্ম্দণা নরকে গৃতিঃ ॥ ২২ 

সর্ধেষাং ভূষণং ধর্মো গৃহিণাং ভূষণং ধনম্। 

গ্রামস্য ভূষণ হস্মযং গৃহিণী গৃহ-ভূষণম্ ॥ ২৩ 

মহারাজেতি দীনন্য যথা নাম নিরর্৫থকম্। 
উপাধিধিকলস্তঘ্র্জ. জ্ঞানহীন নরম্ত হি ॥ ২, ২৪ 

বিনীতো ধার্শিকে। বিজ্ঞঃ সত্)বাদী চ বুদ্ধিমান্। 
অদীনাত্ম! সুবিশ্বাসী বন্ধুরভবতি নান্তথা ॥ ২৫ 



সুনীতি-শতকম্ ৭৯ 

দেবানুরে চ ক' গ্রীতিঃ কা শ্রীতিভমিকীচকে । 
কা প্রীতি ধতি-নারীধু কা প্রীতিঃ খলসজ্জনে ॥ ২৬ 

পিবেদ বং ঘ্বতং তপ্তং জলময্নঞ্চ শীতলম্। 

রদ্ধং গুরুং ভজ্গেন্সিতাং ধৌতবাসঞ্চ ধাররেৎ ॥ ২৭ 

কুতোহুমুতং ভূজঙ্গান্যে কুতঃ রস্ং খলাননে । 

মরুভূম্যাৎ কুতঃ শন্যং কুত্তঃ সুখঞ্চ পীড়িতে ॥ ২৮ 

ন ত্যজভ্ভি স্বধন্্মঞ্চ স্বাচারাং জ্ভানিনো নরাঃ | 
স্বতেহপি ন করী ভুংক্তে আমিষাদি কদাপি বাঁ ॥ ২৯ 

অন্ধকারে যথা স্বর্ণং বিদ্যাহীনে তু পুস্তকম্। 

পণ্ডকণ্ে যথা মাল্যং তথাইনতীকরে পতিঃ ॥ ৩০ 

পত্যা চ শোভতে নারী বাগ্ষিনা শোভতে নভ। | 

৮৭1ভতে শশিনাকাশেো ধন্মেণ শোভতে নরঃ ॥ ৩১ 

তপো বলমুষীণাঞ্চ সতীনাঞ্চবলং পতিঃ । 

পগ্ডিতানাৎ বলং বিদ্যা মুর্খানাং *ম্বলং বলম্॥ ৩২ 

বিবাদো লোভকোৌটিল্যে কার্পণাৎ জীবহিংননম্। 

গর্কে! মোহ বুথ! ক্রোধ পরদোষাবলোকণম্ ॥ 

আজ্ঞানং গুরুনিন্দ! চ ভীরুত্বং বহুভাষণম্। 
অনাধ্যত্বং স্বষা৷ চৌর্ধ্যং সদৈব তভঁতে খলে ॥ ৩৩ 

ক্ষেত্রস্য ভূষণং শস্যৎ ৰারিধেভূিণং জলম্ । 
নরাণাই ভূষণং বিদ্যা নারীণাং ভূষণৎ দয়া। ৩৪ 



নীতি-কল্প-লতিকা 

অরুচি ধর্শাস্ত্রেু বিরোধঃ সঙ্জনৈঃ সহ। 

প্রণয়ঃ কুলটাভিশ্চ সদাকুশলকারুণম্ ॥ ৩৫ 

হঃখং ব্যাধিবিষেণৈব মূর্থত্বং বুদুঃখদম্ । 
মরণাদধিকং ছঃখং মুখ ত্বেনোপজায়তে ॥ ৩৬ 

ফলেন শোভতে রক্ষো ধনেন শোভতে জনঃ । 
জনেন শোভতে গ্রামো বাণী সত্যেন শোভতে ॥ ৩৭ 

শিশুনাঞ্চ যথা মাতা বর্ষ্বষাং পবনো যথা । 

নৃপন্তীনাং যথা লক্ষ্মী স্তথা জন্মভূমিঃ শুভ ॥ ৩ 

পুত্রশোকাতুরঃ ক্ৃষ্ণো বসিষ্ঠঃ সগরোইজ্জুনিঃ । 
ইতি ন মোদতে পুত্রাদ্বিভেতি পণ্তিতো৷ জনঃ ॥ ৩৯ 

বান্ধবেনার্জিতং জ্ঞানং সংসর্গাদেতি বান্ধবঃ | 

যথাহি ধৃতপুষ্পন্য সুগন্ধিব্ততে করে ॥ ৪০ 

শিক্ষামূলং সুখং সর্ববা শিক্ষা হি পরমা গতিঃ । 

শিক্ষাজ্ঞানবিহীনস্য মদান্ধত্বং প্রজায়তে ॥ ৪১ 

ফলেন জ্বারতে বৃক্ষঃ পুত্রেণ জ্ঞায়তে পিতা! । 

কন্ঠয়। জ্ঞায়তে মাত কন্মণ! ভ্ঞায়:ত নরঃ ॥ ৪২ 

সুখমিচ্ছতি ভার্ষ্যা বৈ মাত৷ মঙজলমিচ্ছতি ৷ 

গৌরবং মোদমিচ্ছন্তি পুত্রাদয়ো নরসা হি ॥ ৪৩ 

পাপিনাঞ্চ কুতঃ সৌখ্যং কিং ছুঃখং ধান্মিকে জনে । 
স্বকন্মণি সুখং দুঃখং বিধেবিধিহিনিশ্চলঃ ॥ ৪৪ 



নীত্তি-রভ্ু-শতকম্ 

ভ্রাত1 হি পরমো বন্ধুঃ সুখশান্তিবিধায়কঃ | 

ভ্রাতৃহীনে বৃথা শক্তি ভ্রাতৃবান্ বলবান্ সদ! ॥ 

যথা হি বৈরিহ্ববাক্যং যথ1 হি রোগবেদনম্। 

যথা! “হ নয়নে শল্যং দ'রিদ্র্যঞ্চ তথা পরম্ ॥ 

যথা তব সুখৎ ছুঃখং পরল্ঞ হি তথা নদা। 

আতন্ঘর্থ, হি ন কর্তব্যৎ পরদেহবিনাশনম্ ॥ 

প্রিয়া লজ্জাবতী নারী কন্যা বিষ্যাবতী শুভা । 

মাতা স্েহবতী পুজ্যা দেবত। বরদ! শুভ ॥ 

ছিন্নরজ্জুর্মথা কুন্ভো ভূকম্পেনে্টকালয়ঃ | 
পতিত্যক্তা তথা ভার্ষ্যা বিদীর্ণ চ সহত্রধা ॥ 

£খদাহি সদাহিংস! দুঃখদ। চিররোগিত্া । 

স্থতঃখদ। হি ছুশ্চিন্ত1 হুঃখদা পরজীবিক] ॥ 

রোগঃ প্রাণবিনাশায় ধন্মনাশায় কামনা । 

আলব্যং বিশ্তনাশায় নব্বনাশায় মূর্খত! ॥ 

নরনীভুষণং পদ্দং বিদ্যুন্মেঘস্ত ভূষণম্। 

শিখিনাং ভুদণং পুচ্ছোনৃণাং বিদ্যা সুভূষণম্ ॥ 

পরার্থং পবনো বাত্তি চলতি তপনস্তথা | 

পরার্থং ফলদে! বক্ষঃ পরার্থং সাধুজীবন্ম্ ॥ 

চর্পলেব ধনং প্ুত্রো জীবনং ক্ষণভঙ্গুরম্। 

বৃথা থবেবা থা সর্বেো! রথ! হি ন্েহবন্ধনম্ ॥ 

৮১ 

৪ ৫ 

৪৬ 

খ 
7 আর 

৫5 



৮ নীতি-কল্প-লতিকা 

বিবাদে] ছুর্জনো ষত্র রোগে যত্র কুভোজনম্। 

সুখঞ্চ গুণযে। যত্র ধনঞ্চ কুপণং যতঃ ॥ 

কর্ণজলং জলেনান্তং কণ্টক কণ্টকেন হি & 

রিক্তাশনৈশ্চরেণান্তা খলেনান্তঃ খলস্তথা ॥ 

& ৫ 

৫৬ 

লতানাং রক্ষকে। বৃক্ষঃ প্রাথিনাং রক্ষকোহনিলঃ ৷ 

পত্বীনাং রক্ষকঃ স্বামী প্রজানাং রর্ম'কো নৃপঃ ॥ 

সত্যং ধন্মোদমোবিগ্যা বিনয়ং প্রিয়ভাষণম্। 

সছ্ত্তানি ষড়েতানি বর্তন্তে পুণ্য কম্ণ] ॥ 

কুপখ্যেন যথা ব্যাধিঃ কুকার্য্যরযশো যথা। 

উদ্যোগ্েন যথা লক্ষ্মী স্তথালস্যেন দীনতা ॥ 

গগনে পশ্ব চদ্রার্কৌ পথিব্যাঞ্চ পিশীলিকাঃ | 
কম্মণি নিরতাঃ সর্কেব হালসো। মানবঃ অদ] 

যতোযত্বস্ততোরত্বং দস্যু: কুশাশনং যতঃ। 

যতঃ প্রীতি স্ততঃ শান্তিরকীপ্তিরধমে! যতঃ । 

সুভুলভা সতী নারী হুল ভঃ সত্যবাগ গৃহী | 
দুলা সংস্কৃতা বিদ্যা? ছল ভোইলোভমানবঃ ॥ 

জ্ঞানং দানং দয়া সত্যমদ্রোহঃ শীলমেব চ। 

নমতা৷ সব্ধজীবেষু সাধুনাং লক্ষণানি চ ॥ 

অগ্নিহীনো৷ যথা দীপো। বস্তিকা তৈলনংযুতঃ | 
বৃখাহি নরসংখ্যায়াং বিদ্যাহীনস্তথা ধনী ॥ 

৫৭ 

৬৩ 



নীতি-রত্ু-শতকম্ ৮৩ 

বিভাত্যস্তঃপুরে নারী সুক্ষেত্রে ভাতি কর্ষকঃ । 

খলোভাতি পরানিষ্টে ক্রীড়ান্ু ভাতি বালকঃ ॥ ৬৫ 

বিদ্াধর্মবিহীনো যো নানাভরণভূষিতঃ | 
ফলমেব মহাকালং ন বহিরেব শোভতে ॥ ৬৬ 

কদাচিলোকনিন্দাহং কদা সুখ্যাতিভাজনম্। 
একেন কনম্মণা ভিন্নং ফলং স্ঠাৎ লময়েন হি ॥ ৬৭ 

ভূধরোনৈব দুস্ছেগ্যো দুস্ছেগ্যং খল-কৌশলম্। 
ভশ্ছেছ্যঃ সেহপাশশ্চ ছুশ্ছেগ্যা ধনলালসা ॥ ৬৮ 

নব্বথা পরিহর্তবো নালাপ্যো ছুজ্জনঃ শঠঃ। 
ভূজঙ্গম ইবাস্পুস্যো স্বত্যুরেব যদাদরাৎ ॥ ৬৯ 

খগ্যোন্তস্ভিমিরে ভাত নিজ্জনে ভাতি তক্ষরঃ। 
বিভাতি সমরে বীরঃ সলিলে ভাতি ধীবরঃ ॥ ৭০ 

চৈত্রী জ্যোতস্াময়ী রাত্রিঃ স্পৃহুণীয যখৈব হি। 
তখৈব কুলজা সাধবী যুবত্তী স্বল্পভাষিণী ॥ ৭১ 

মননাপি পরিত্যাজ্যং পরদারোপচিন্তনম্। 

কর্তব্যং পুজনং নিত্যং মান্তাপিত্রোগুরোরপি ॥ ৭২ 

বিদ্যা কল্পলত নৃণাং দিব্যনেত্রপ্রদায়িনী। 

যশো মোক্ষং ধনং দত্রী সর্ধেভ্যোইপি গরীয়সী 1৭5 

বঞ্চকোহনৃতভাগ, লুক্ধঃ প্রভৃকাধ্যবিঘাতকঃ। 
অলসোৌঁ বিমুখঃ স্তব্ধে! জ্বায়তে সেবকোহ্ধমঃ ॥ ০৪ 



৮৪ নীতি-কল্প-লতিকা 

সুখী চ ছৃঃখভাগী দ্রাগ ছুঃখিতশ্চ সুখী ভবেৎ। 
প্রণয়ে বিরহশ্চৈব প্রাণিনাং নিধনং ফ্ুবম্॥ ৭৫ 

কেশেন শোভতে মূদ্ধা সত্যেন বদনং তথা । 
লেখন্া শোভতে হস্তো ধন্দেণ হৃদয়ং ভূশম্ ॥ ৭৬ 

বেদব্যাকরণালাপো মৃর্খেবণ নীচকৈঃ সহ। 
ছুঃখিনা সহ চামোদে1 গমনং পঙ্গুনা সহ ॥ ৭৭ 

অলটসঃ সহ বাণিজ্যং সঙ্গীতং বপিরৈঃ সহ । 
ছর্জনৈঃ সহ মিত্রত্বং দুঃসহং হুঃখদৎ ভূশম্ ॥ 

ভুঃখদা মুখতা৷ নিত্যৎ দরিদ্রতা সুছ্ঃখদা।। 

দুঃখদ]। চাপরারভি ছঠিখদা জড়তা সদা ॥ ০৮ 

স্ুখদং দেশজং দ্রবাং সুখদঃ ধন্মসেবনম্। 

নুখদং সংস্কৃতং কাব্যং সুখদং পিতৃপুজনম্ ॥ ৭৯১ 

হতমশ্রদ্ধয়া দানং হতো ধর্্মশ্চ হিংনয়া । 

দারিদ্র্যেন হতা বুদ্ধি ব্যভিচারেণ কামিনী ॥ ৮০ 

সদ্দৈব শুভমৈক্যেন ধন্মেণ হি শুভৎ ভূশম্্। 
শুভং পরোপকারেণ স্বদেশপবেবয়া শুভমূ ॥ ৮১ 

রোগে কুপখ্যং খলে যুচ সত্যম্ 

মিত্রেবু হিৎস| বতীধু চ কামঃ । 
নারীযু জারো নদীষু চ সেতু* 

বৃদ্ধেযু তৃষ্ণা বিনাশন-হেতু ॥ «৮২ 

র্ 



নীতি-রত্ব-শতকম্ 

অনৈক্যেনহতা৷ সবের্ব হতং শীলং কুশিক্ষয়া । 
ভীরুদ্বেন হত্তং শৌধ্যমবি্যয়া হন্তো নরঃ ॥ ৮৩ 

বজ্জয়েদবশং পুত্রং পরগীড়াকরং ধনম্। 
বজ্জয়েদ দততীং ভাষ্যাং ভ্ঞানহীনঞ্চ বান্ধবমৃ ॥ ৮৪ 

পিতরং মাতরং ভার্যাং ভূত্যং পুত্রঞ্চ ভ্রাতরম্। 
লুহৃমিত্রঞ্চ তৎসববং জ্ঞানীয়দূবিতবক্ষয়ে ॥ ৮৫ 

ভেদং দণ্ডং ধনং ধশ্মং মৈত্রং বৈরিবিনাশনম । 
কৃতোগ্ভমং মনোভাবং কদাচিন প্রকাশয়েৎ ॥ ৮৬ 

পরাপকারিণীৎ ভিক্ষাং প্রীবাদং বিলাসিতাম্। 

চৌর্য্যং গর্বং রৃথাবাদং কদ চিন্নৈৰ কারয়েৎ ॥ ৮৭ 

পাপিষ্ঠমনুতাচারং শঠং জ্রুরঞ্চ নিন্দ কম্। 

ুর্খব মগ্তপং চৌরং নীচং জন্কাৎ বিচক্ষণঃ ॥. ৮৮ 

অকপটং জিতক্রোধং ধর্মিষ্ঠঞ্ দৃঢব্রতম্ । 

উদ্বাক্তং ত্য শীলঞ্চ প্রণমামি নরোত্তমম্ ॥ ৮৯ 

কা শান্তিধ্নভোগেহপি কা শান্তিঃ প্রিয়নঙ্গমে । 

সা শাস্তিহি সদা শ্রেষ্ঠা যা শান্তিধশ্ঘলেবনে ॥ ৯০ 

মুক্তিঃ প্রিয়া খষেশ্চৈব চকোরস্য হি চক্দ্রিকা। 

চাতকণ্ট প্ররিয়। বুষ্টী রাগিণাঞ্চ প্রিয়া প্রিয়া ॥ ৯১ 

৮২ 



৮৬ নাতি-কল্প-লতিকা! 

ক' প্রভা ভাস্করে সুধ্যে হুতাশনে চ কা' প্রভা । 

ভুবনে পা প্রভা ক্কাপি বা প্রভ। জ্ঞানিনেত্রয়োঃ ॥ ৯২ 

শীলহীনে। যশোশ্মন্যো৷ ধনহীনঞ্চ গৌরবম্। 
স্বাস্থ্যহীনং সুখং শুম্যং বন্ধুহীনঞ্চ জীবনম্ ॥ 

দীপত্য রক্ষকং তৈলং সত্যং ধর্মন্য রক্ষকম্ । 
মুখ্যাতে রক্ষকং শীলং কুলস্য রক্ষকং ধনম্ ॥ 

করোতি নিন্দিতং কন্ম ধনলোভেন ছূর্জনঃ | 
পশ্যতি ধনলাভঞ্চ নান্যৎ কিঞ্চিন্ন পশ্যতি ॥ 

দুঙ্জনেন ন ভাষেত অরাতিনা কদাচন। 

অপবিত্রং ব্বথালাপৎ বর্ঞয়েদ বহুভাষণম্ ॥ 

হবল্লবৃষ্ট্যা মহাজ্্বান। দাসন্বং হ্বল্পবেতনৈঃ । 
স্বল্পধনেনবাণিজ্যং হুঃখঞ্চ স্বক্সবিদ্যায়। ॥ 

পরদ্রব্যাপহারীচ পরদাররতোহলনঃ | 

নিষ্ঠ,রোইনৃতভাষী বৈ কলহে সম্প্রবর্তকঃ ॥ 
বহ্বাশী নিন্দকোছেষী নিরুগ্মঃ প্রবরঞ্চকঃ | 

পরপ্রপীড়কো। ভীরুঃ সঙ্জনৈঃ বর্জিতাঃ সদ! ॥ 

অক্রোধনঃ সদাচারঃ সদোগ্যমপরায়ণঃ ॥ 

বিদ্যাভ্যাসানুরক্তশ্চ ধর্টিষ্টশ্চানুসুয়কঃ ॥ 
সদ পরগুণগ্রাহী সুবক্তা সত্যবাক্ স্ুধীঃ। 

দাতা চ স্বল্পভাষী য স্তং নরঞ্চ প্রপুজয়েৎ ॥" 

৯৩ 

৯৪ 

৯৬ 

৯৮ 

৯৯ 



নীতি-রতু-শতকম্ ৮৭ 

ভক্তিবিধেয়! গুরুদে বতানু, 
কূপাবিধেয়া খলু নিধনেষু। 

বলং বিধেয়ং সমরেষু নিত্যম্ঃ 
বাক্যং বিধেয়ঃ সকলেধু সভ্যম্ ॥ ১০০ 

সুনীতি শতকম্ সমাপগুম্। 





স্লী্ি-স্কষিজন ভলভ্ভিজ্ক্া । 

প্রতি-কণিকা | 

জয় জয় মহাবিছ্ে জয় জয় সরম্বতি । 

জ্কান কল্পলতে দেবি প্রসীদ স্ৃত বশুসলে ॥ ১ 
স্তন্যাদে জননীরূপে জন্মমাত্র বসুঙ্ধরে ॥ 

সর্ধশসম্তপ্রদে মাতঃ প্রসীদ ক্গন-পোষিকে ॥ ২ 

ভূদীপিক1 সতীভার্ষ্য। পান্র্িকা দেশ-দীপিকা । 
বংশে সুশ্িক্ষিতা কন্যা কবিতা চিন্ত-দীপিকা ॥ ৩ 

সন্তাঁন-বগুসলে মাতঃ ভারাক্রান্তে বসুন্ধরে ! 

অনদে প্রাণদে দেবি প্রসীদ জগদস্বিকে ॥ ৪ 

মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা অবিদ্য। প্রাণনাশিনী । 

স্ধাদাআী সতীভাধ্য। অসতী প্রাণহারিশী ॥ ৫ 

কষ্টদ! কর্কশ ভাঁষ। কষ্টদ1 বিরহ-ব্যথা | 
কষ্টদ। দন্থ্যতাজক্ষা কষ্টদ চির-মুর্খতা ॥ ৬ 
সত্যহানা বৃথাঁবাণী জলহীন। স্পন্সিনী । 

জ্ভানহীন। বৃথাশিক্ষ। যুক্তিহীন! স্থকাহিনী ॥ ৭ 
'ীভিহীন] বৃথা মৈত্রী লক্্ীহীন। নৃপাঙ্গনা । 
স্বাস্থ্যহীনা বিশালাক্ষী ভক্তিহনা তপস্থিনী ॥ ৮ 



৯১৩ নীতি-কল্প-লতিকা। 

বিদ্ভাহীন। মহোপাধি বৃথা নাম সরস্বতী ॥ ৯ 

অস্ত্রহীনা যথাসেন। রূপহীনা কুলাঙ্গন। ৷ 

শান্ত্রহীনা যথা! বিদ্যা নীতিহীীনা তথা কথা ॥ ১০ 

চিন্ত-শাস্তিহর! চিন্তা যদি বা পরিকল্পিতা । 

স্ুচিন্তা সর্ববতো ভদ্র ধশ্মচিস্তা বিশেষতঃ ॥ ১১ 

ভাষা! ত্রিভৃবনে শ্রেষ্ঠা ভাষা! জাতি প্রবন্তিকা । 

ভাষা সিদ্ধিপ্রদ। দেবী মন্ত্র-বীজ স্বরূপিণী ॥ ১২ 
রাঁজতে দ্বিবিধা ভাবা কর্কশা মধুরা৷ তথা । 
প্রথম। হুঃখদ! ধুষ্টা দ্বিতীয়! স্থখদা সতী ॥ ১৩ 

সরলা সুখ-সৌকর্ষ্যা বঙ্গভাষা সদোত্তমা ৷ 

পরভাবা প্রিয়! শুদ্ধা বুভাষা সমন্বিত ॥ ১৪ 

গৃহীতা৷ পর-ভাবাপি বঙ্গতাষা সমূজ্জলা 1 
অধুনাপি স্ুগায়স্তি দ্বিসপ্ত-কোটি মানবাঃ ॥ ১৫ 
তিক্তা মহাজ্বরে জিহ্বা নিম্ব তিক্ত স্বভাবতঃ। 
নারী জিহ্বা কদাতিক্তা খল জিহবা ততোধিক! ॥ ১৬ 

স্ুশিক্ষা পরম] শক্তিঃ স্ুশিক্ষা সফল। সদ । 

স্থশিক্ষা ভুবনে শান্তিঃ সুশিক্ষা পরমা গতিঃ ॥ ১৭ 

কল্পন৷ গঠিত। পূরী স্বর্গপুরী বিশেষতঃ । 
কল্পনা রচিতাকাজ্্ষা কল্পন। সুখদায়িকা ॥ ১৮ 

প্রাণদাতা পিতা কর্তা পিত৷ প্রত্যক্ষ দেবতা! ৷ 
সদৈবঃ পিতৃ-কল্যাঁণে সর্বত্র বিজয়ো৷ ভবে ॥ ১৯ 

সপে ্পপস্ত শপ টি পল শপ শা সপ সপ শপ ডিন শশা আপা 

টিটি বধূনারী বেশহীন৷ গণাঙ্গনা। | 



নীতি-কণিক:। ৯১ 

মাতা প্রাণপ্রদ1 দেবী সর্ব! প্রাণ-পোষিণী। 
স্বার্থহীন। স্তপ্রাণ। প্রত্যক্ষ-বৈজয়স্তিকা ॥ ২০ 

মাতৃ-ভক্তিমতী কন্া পিতৃ-সেব। পরায়ণ] । 
নিঃস্বার্থা,নিরহঙ্কারা সদা নিরুপম। ভবে ॥ ২১ 

গৃহলক্ষ্মী-সম! ভার্ষ্য। পুরঃ প্রাণ-স্বরূপিণী | 
বংশ বৃদ্ধিকরী দেবী চির কল্যাণদায়িনী ॥ ২২ 

ভ্রাতৃ-প্রেম মহারত্বমতীব ছলভং ভবে । 
রক্ষ রক্ষ সুযত্বেন ন দোষং পশ্য কুত্রচিৎ ॥ ২৩ 

নিঃস্বার্থ সেবিকা ভগ্নী সহেদর-পরায়ণ। | 

তুলনা রহিত। বিশ্বে ভ্রাতৃ-প্রেম-বিধাস্রিনী ॥ ২৪ 

সর্ব দেবময়ী সাধ্বী ভারতে গুপ্ত-দেবতা | 

জিতকাম জিত-ক্রোধা সম্পুজিতা গৃহে সতী ॥ ২৫ 
ভার্যা মূলা সুখ খ্যাতিরর্৫থ সংসার কামনা] । 

পুত্রদা শাস্তিদ ভাধ্যা স্থভাষ্য1 গৃহদেবতা! ॥ ২৬ 

একাক্ষরা মহাবাণী “মা? “মা” বিশ্ব-বিমোহিনী | 

স্বখে তাপে মহা হুঃখে “মা” বাণী শাস্তি-দায়িনী ॥ 

লতিক1 জড়িত৷ বৃক্ষে রমণী পতি-সংহতি । 

ভূধরে জড়িতা পৃর্থী সাগরে জল-বাহিনী ॥ ২৮ 
জীবে দয়া মহাশাস্তিঃ সর্ববগুণোত্তমা শুভা । 

দীনস্য-হি সুধাধারা দয়াবদ্ধা বসুদ্ধরা ॥ ২৯ 

সনম সর্বব জয়া শক্তি: ক্ষমাবতী বসুন্ধহ। | 

ক্ষমা সর্বব গুণ শ্রেষ্ঠা সিদ্ধিদাত্রী সদাক্ষমা ॥ ৩০ 



৯ নীতি-কল্প-লতিকা। 

কুমারী কলিক। তুল্যা বিশুদ্ধ নিন্মলা শুভা ৷ 

দেবীব পুজিতা ভবে কুমারী কুল পাবনী ॥ ৩১ 
ভোজনান্তে ত্যজেৎ স্ানং জরমণান্তেজ চ পাছৃকাম্। 

বিবাদান্তে ত্যজেদ্ ছেষং মিত্রতান্তে চ মৈলনম্ ॥॥ ৩২ 

বিচিত্রা চাতুরী মায়! বিজ্ঞ জন বিমোহিনী । 
খল-বিগ্ঠা খল-জ্ঞেয়া অজ্ঞেয়া বিজ্ঞ-সঙ্জনে ॥ ৩৩ 

বাগ. বিতগ্া প্রচণ্ড। হি উগ্রচণ্ড। স্বরূপিণী । 

যতুতঃ পরিহর্তব্যা বিতণ্ডা প্রাণ নাশিনী ॥ ৩৪ 
প্রধান। সাধন শক্তিঃ সর্ব সিদ্ধি প্রদারিক। । 
সাধনা ব্যতিরেকে হি মহা ছখং স্থনিশ্চিতম্ ॥ ৩৫ 

যথা পর্মুষিত! তারা পর্যুবিতা সুপদ্মিনী। 
পর্চুবিতা যথ। গাথা পর্যুবিতা সুকামিনী ॥ ৩৬ 
যথ। পর্যুবিতং তক্রং যথা পর্ুষিতং জলম্। 
যথ। পর্যুষিতং পুষ্পং তথা পর্যুবিতো বরঃ ॥ ৩৭ 
গৃহ কত্রী পরাধীন! স্বাধীন। ভূত্য-বালিক1 । 

উপকথা! গৃহলেখ্যং লাঞ্থিতা ধর্ম-পুস্তিক] ॥ ৩৮ 

কলমিচ্ছতি সন্গ্যাসী রাজ্যমিচ্ছতি ভূপতিঃ। 

হত্যামিচ্ছতি সেনানী হ্ৃগ্তমিচ্ছতি সঙ্জনঃ ॥ ৩৯ 

মান হানি করী ভিক্ষা ৃ-সমাজে কলঙ্কিনী। 

ছুখ বিবদ্ধিনী ভূয়; অলসত। ততোধিকা। ॥ ৪০ 
উদ্যোগে স্থাপিতা লক্ষ্মীঃ আলম্তে দ্রুত গামিনী । 
সত্যে সদা সমাবন্ধা! চৌর্্যে স্থানাস্তরা চিরাৎ ॥ ৪১ 



নীতি-কধিক! ৯৩ 

বিহ্যজ্জ্যো তির্যথা নক্তম্ কুমুদিনী সরোঁবরে | 

শোভিতাস্তঃপুরে নারী তপস্থিনী তপোবনে ॥ ৪২ 
জীবস্তিক! সদাস্পৃশ্ঠ স্বগৃহে গুপ্ত-সুচিকা । 

অস্পৃশ্্যা দুষিতাশব্যা মদিরাধুত্রগঞ্জিকা ॥ ৪৩ 
কুত্রিমতা বৃথা জাতৃ সত্যতা সর্ব্ব মঙ্গল । 
সদৃগুণে পুজিতা শ্যাম! বিফলা বাহা-ভূবিতা ॥ ৪৪ 
একত। সুখদ যুদ্ধে দৃঢ়তা কাব্য সিদ্ধিদা। 
শৌচতারোগ্যমূলাচ বিজ্ঞতা ছুঃখ-নাশিনী ॥। ৪৫ 
একাকিনী ন গন্তব্য কামিনী-কুল-ধারিণী | 

সহচরী স্ুখং দাত্রী সর্বত্র প্রাণ-রক্ষিণী ॥ ৪৬ 

বিছ্ভাবতী সদা পুজ্য। অন্জ্রানা' মান-বজ্জিতা । 
কুপথে চালিত মূর্খা প্রজ্ঞাবতী-সতী স্থিরা ॥ ৪৬ 

বহিমূখী যদ। নারী গৃহকম্ম পরিত্যক্তা | 
বহির্গতা তদালক্ষ্মীঃ সব্ব ছঃখং বিরাঁজতে ॥ ৪৭ 

জাগরিতাধুন! মাতা দেশ-প্রিয়া-স্থ শিক্ষিত । 
নবোষ! উদ্দিতা দেশে ছুষ্টা-জীবন্তিকা-হরা 1॥ ৪৮ 

চেষ্টা বৃথা যা কলুষান্ুকুল্যা, 
শিক্ষা বৃথা যা পরপীভনার্থা | 
জাতিবৃথা যা নতু এঁকাবদ্ধা, 
বাণী বৃথা যা কুটিলাচ মিথ্যা || ৪৯ 

অঙ্গন৷ প্রাঙ্গণে রাজী অন্তঃপুরাধিকারিণী । 

বহু-শক্ভিময়ী-নারী বাঁডমাধুধ্যে বিশেষতঃ | ৫০ 



৭৬ নীতি-কল্প-লতিকা। 

অনুয়া বঞ্চনা-হিংসা-আত্মন্লাঘা তথ নিন্দা । 

পড়গীডাকরীশিক্ষা ইতরে বিদ্যতে সদা | ৫১ 

কট-চিত্বা৷ যদ নারী মিথ্য।-হিংসা-প্রপুরিতা | 

শিক্ষিতা-সডিজত1 বাপি তত্র লক্ষ্মীর্নভিষ্ঠতি ॥ ৫২ 
অফল। সুফল ভূমি অজল সজল কচি । 
বিফলা পরম! চেষ্টা তত্র ক! পরিবেদনা ॥ ৫৩ 

বিরহে। মিলনং ছুখং সম্পদ বিপত ক্ষণে ক্ষণে । 
বিহ্যুল্লেখেব যত সর্ধবং তত্র কা পরিবেদনা ॥। ৫৪ 
আদৃতা। শোভিতা-নারী আদৃত! মধু-ভাষিণী । 

'আদৃতা শিক্ষিতাহ্তা। আদৃতা সর্বদা সতী ॥ ৫৫ 
ঘুণিত৷ স্বয়মাহৃতা ঘ্বণিতা ক্রুর-ভাষিণী । 

স্বণিতা মলিনা-চিত্তা ঘৃণিতা কুলটাঙ্গন। ॥॥ ৫৬ 
অকর্ধিতা যথা ভূমি কর্করা-কণ্টকাবৃতা । 
অনধীতা তথা বিছ্য। কর্কশ বোধ-ছুক্ষর1 ॥ ৫৭ 

শোভিত তারকাকাশে নগরে সৌধ-রাজিকা ৷ 
বদনে স্ুুনৃতা-বাণী পঙ্কজিনী সরোবরে ॥ ৫৮ 

ধন্মহীনা যদ। সাধবী কর্মহীন। পুরাঙ্গন।। 
জলহীন। নদী তুল্য অনাদৃতা সদাভবে ॥ ৫৯ 
বরমহি-তলে বাসঃ চির-শব্যা মহীতলে।' 
ন চখলুতদা ছঃখং গর্ব্বিত-প্রতু-সেবনম্ ॥ ৬০, 
শক্তি-সুক্তা মহা-সুক্তা কল্পলতা-স্বব্বপিণী । 

শক্তি-শুন্যঃ সদ! স্পৃশ্যো লোষ্ট্রবদ্ ঘ্বণিতো! নর: ॥॥ ৬১ 



নীতি-কণিকা। ৯৫ 

বক্তব্য। মধুরা-বাণী সদ! সত্য সমন্বিভা 1 
কর্তব্য জননী-সেবা পিতৃ-সেবা বিশেষতঃ ॥ ৬২ 

কামধেন্থু সমচভার্ব্য। সর্ববদ! ফলদায়িনী । 

শোকে হৃঃখে সুখে হলাদে সদ] সাহাব্যকারিণী ॥॥ ৬৩ 

আবাটে সুলভা-বৃষ্টিঃ বসন্তে পিক-শীতিকা ৷ 
কৌমারে স্থুলভা-বিগ্ভা কবিতা কুঞ্জকাননে ॥ ৬৪ 
কর্কশ! ভাষিণী নারী নদী কস্কর-বাহিনী । 

তমঃ পরিবৃতা-রাত্রিঃ সব্বজন-ভয়াবহা | ৬৫ 

বন্ধৃতা ধনিকে দীনে শক্রতা সাধু-সঙ্জনে । 
ভদ্রতা ছর্জনে মুর্খে সদৈব ক্ষণ-ভঙ্গুরা ॥ ৬৬ 
যথা স্থুকোমলা-বল্লী গিরিপরিবৃতা জাতু । 

কোমলা-ললিতা-নারী সর্বত্র জয়শালিনী | ৬৭ 
আবিল। শিক্ষিতা নারী চঞ্চল বিষু-ভামিনী 1 
কবিত। কাম-মাধুর্্যা বনিতা খর-ভাবিণী ॥ ৬৮ 
সতী সত্যবতী-লক্্পীঃ অসতী মহতী-জরা । 

ভবে কল্পলতা৷ চেষ্টা বাসনা শুভ-সাধনা ॥ ৬৯ 
স্ুখপ্রদ1 সদ মাতা স্ুকবিত। সুখপ্রদ]1 ৷ 

সখদা ধনদা-বিদ্যা সুখদা জন্মভূমিকা ॥ ৭০ 
সুখ-মূল1 পরা-বিদ্যা সাধনা স্ুখ-দায়িকা " 

সর্ব্বত্ত স্থখদা-প্রজ্ঞা দেশ সেবা ততোধিকা ৭১ 

শ্রীতিদা পুণিমা-জ্যোন্সা-গ্রীতিদ। ফুল্লপন্মিনী । 
গ্রীতিপ্রদী' সদ! ভার্ধ্য। শ্রীতিদা নবপত্রিকা ॥ ৭২ 



৯৬. নীতি-কল্প-লতিকা 

পরাপকারিণী ভিক্ষা! পর-নিন্দা বিলাসিতা! । 
অলসতা বৃথা-বাণী পরিত্যাজ্যা সদা ভবে ॥ ৭৩ 
অজ্ঞাননাশিনী বিদ্যা ধীরতা ছুঃখনাশিনী | 

হর্গতি-নাশিনী ঝদ্ধি বীরতা ভয়নাশিনী || ৭9 

দূতী ধূর্তাসতী ধূর্ত ধূর্তা বিবাদ-কারিণী । 
প্রলাপ ভাষিপী ধূর্ত দিনাস্তে নৈশ-চারিণী ॥। ৭৫ 
মহোৌষধি-স্বরূপঞ্চ ফলং রোগ নিবারণম্। 
নাস্তি ফলং সমং খাদ্যং নরাণাং প্রাণধারণে ৭৬ 

সর্বাগ্রে কম্মজা-দেবী দৈবরূপে প্রধাবতি | 

অনাঞ্ছিতা গতা যত্র তত্র ক। পরিবেদন] ॥ ৭৭ 

যদা স্বল্লাকরা-রাজ্ঞ। রাজসভা নিরক্ষর! ৷ 

প্রজ্তাহীন। যথা গুববা তথা প্রমোদিতা খলা ॥ ৭৮ 

গৃহিণী জ্ঞানসম্পন্না স্থশীলা স্থগুণান্বিতা । 

স্ৃদক্ষা স্যল্পসস্তষ্ট। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপিণী ॥ ৭৯ 
ক্রিয়া মূল! সতী নারী ক্রিয়া সিদ্ধিপ্রদা! সদ।। 
স্ুক্রিয়া রত্ব-সম্পন। সৎ ক্রিয়া পরমা-গতি3 || ৮০ 
সংসারে স্ুভগ। নারী সর্ববদ! কর্্মবসঙ। 
কন্ম হীন চলচিত্তা ছুভণগ ছংখভাগিনী ॥ ৮১ 
শীতার্থো ব্যঘিতে। ধৃজৈর্যথা বহিসমাশ্রক্াৎ। 
প্রহরিণা ভয়ত্রস্তে দীনোহপিরাজ দর্শনাৎ ॥ ৮২ 

সম্ভাবণং ন কর্তব্যং ক্ষুত্রেতরে সুছঙ্জনে। 

মিত্রত1 শত্রুতা বাপি ন কুবর্বাত কদাচন ।1৮৩ 



নীতি-কণিকা। ৯৭ 

অধমে বিফল। সেবা বধিরে কর্ণ-মন্ত্রণা | 

নিষ্ঠুরে করুণ! বাণী বাদ্ধক্যে ভোগলালসা ॥ ৮৪ 
শাস্বাজ্ঞাদব মাহাস্ত্যে প্রকাশ্যে যুদ্ধ-দোষণা । 

দৌরাত্ম্যে মৃত্যু-দপগ্ডাজ্ঞ। শুভদ। স্পষ্টবাঁদিতা ॥ ৮৫ 
স্থকম্ম পরমে। ধন্মঃ চিরজীবী সুকম্মণ। 

মহাজন-মহাপস্থা। কন্মণা কেবলং শুভম্ ॥ ৮৬ 

গণতা বিদ্ব-নাশায় জনতা রত্র-দািকা । 

সতত চিন্তর-শৌচার আরোগ্যায় পবিত্রতা ॥ ৮৭ 

স্বল্প শস্সে হতাসেন। স্বল্প শ্রমে স্ুসাধন! । 

স্বল্প জ্ঞানে হতাবাশী স্বল ধনে বিড়ম্বনা ॥ ৮৮ 

তুঃস্থা বিবসনা দীন ছুঃখিতা বঙগ-মাতৃক1। 

কূৃতবিদ্য মহ্থাপুত্রান্ বৃথা হি গর্ভ ধারণে ॥ ৮৯ 

বনলতা সদ! বঙ্গে মানবে কফলদায়িকা। 

স্বভাবতো। নদী মাতা সম্তানে জলদায়িনী ॥ ৯০ 

দেবতা ভাবনা রূপা বন্ধৃত! শত্রতা তথা । 
ভাবেহপ্রিয়! প্রিয়! সর্ববা ভাবনা মুখ্য সাধনা ॥ ৯১ 

জীব হিংসা মহাব্যাধি মনঃপীড়া প্রদায়িনী । 

জীবে দয়! মহামায়া স্ব্স্রখ-বিধায়িনী ॥ ৯২ 

সংযমে প্রাতরুখানে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে । 

স[রল্যে সত্যবাক্যেযু মিতাহারে নিরাময়ঃ ॥৯৩ 
অজ্ঞাননাশিনী বিগ্া বিবাদনাশিনী ক্ষমা | 

তমোঁ বিনাশিনী জ্যোতি মণতা। ছঃখ বিনাশিনী ॥ ৯৪ 



ন৮ নীতি-কল্প-লতিকা৷ 

পুণ্যমিচ্ছতি ধর্শজ্ৰঃ শাঠ্যমিচ্ছতি বঞ্চকঃ 

বিগ্ভামিচ্ছতি সচ্ছাত্রঃ জ্ঞানমিচ্ছতি পণ্ডিতঃ ৷ ৯৫ 

পক্ষিণী গগনে বাপি ভূতলে পতিতা কদা। 

মানবী মন্দিরে হন্ট্যে কদ। বৃক্ষতলেহতলে ॥ ৯৬ 
জিঘাংস। প্রতিহিংসা বা বঙ্জলীয়৷ সদা! ভবে । 
পরোপকারিতা শ্রদ্ধা সমাদূত। যুগে যুগে ॥ ৯৭ 

স্বর্ণমালা সম৷ সাধবী পতিকগ্ স্থুশোভনা। 

কর্পমাল। নুহষ্টা-ন্ত্রী মৃতূর্তে প্রাণনাশিনি ॥ ৯৮ 

পণ্তিতে মধুরতা৷ বিরাজিতা', 

ধার্মিকে সরলতা বিরাজিতা৷ । 
সঙ্জনে চরিততা৷ বিরাজিতা, 

ছুঙ্নে কপটউতা! বিরাজিত। ॥ ৯৯ 

বিদ্যা বৃথা যা ধনং নীতিশৃন্যাঃ 
জ্ঞানং বৃথা যু পর-পীড়নঞ্চ । 

কায়ং বৃথা যু চিররোগযুক্তং, 
রাজ্য বুথা যু সুখ-শাস্তিহীনম্ ॥ ১০০ 
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একাত্মন্ সব্বভতানাং বিশ্বব্যাপিন্ জগন্ময় | 
স্রল্্নাৎ সুক্ষ মহাবিঝেগ প্রসীদ ভুবনেশ্বর ॥ ১ 

জননী-জন্মভূমীনাং েবনং পুজনং পরম্। 
নরাণাং খলু কর্তব্যং মোচনং মাতৃপীড়নম্ ॥ ২ 

জননী জন্মভূমিশ্চ জনকে) জন-দেবতা । 
চতুণাং সেবস্সা নিত্যং সর্ববত্র জানতে জয় ॥ ৩ 
জন্মভূমি-গত প্রাণঃ শিক্ষিতো গণ-সেবকঃ । 
নীতিমানার্তরক্ষার্থী মানবো দেবরূপকঠ ॥ ৪ 
স্থনীতিঃ স্থকৃতি-বি দ্যাভূমিকা-গর্ভধারিণী । 
ধনদা-জীবিকা1-বৃত্তিঃ সববদ। স্থখদাজিনী ॥ ৫ 

দীনতা হন্যতে জভ্ঞানং মুখ তা বংশ-গৌরবম্ । 
একতা হন্যতে হঃখং বিজ্ঞতা পর-পীড়নম্ ॥ ৬ 

যৌবনে চিত্ত-চাঞ্চল্যং বাদ্ধক্যে পাণিলীড়নম্। 
সর্বকালেহপি মুখ ত্িং মরণাদপি ছহখদম্॥ ৭ 
স্যক্ত। 'গচ্ছস্তি তশসর্ববং ধনং লক্ষ্মী বদেপ্সিতম্। 

ন প্রযাতিশ্ণাং বিচ্ধা জন্মাস্তহপি বিদ্যতে ॥ ৮ 
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শিশুরিব কবি জ্শনী অরণ্য সহ ভাষতে। 
নক্ষত্রাকাশ-চন্দ্রার্কীঃ সদৈব কবি-বাহ্ধবাঃ ॥ ৯ 

ধন-লোভাৎ কুতঃ শান্তি সংযমাদ্ যাদৃশী ভবে । 
সর্ববভূতে দয়া শাস্তিঃ শক্র-মিত্রগণেষু চ ॥ ১০ 
ক্ষমার যদিবা মিত্রং নতু কুটিল-হূর্জনঃ | 

ক্ষমার্হঃ সর্ববথা শিষ্যে! ন চ কৃতদ্্-পাঁমরঃ ॥ ১১ 
জীবতি ক্রীতমন্ধ্েন বসতি হুর্জনৈঃ সহ | 
সেবতে ধনিনং মুর্খং নিতাং তস্ত বিড়ম্বনা ॥ ১২ 
কুসীদকা ন কিং স্বস্তি কিং ন খাদস্তি পেটুকাঃ। 
হুভ্ভনাঃ কিং ন কুর্ববস্তি কিং ন জল্পস্তি নিন্দকাঃ ॥ ১৩ 
অশ্লীলং পুস্তকং বাক্যং বিদীর্ণমিষ্টকালয়ম্। 
ভগ্াং তরীং খলং মিত্রং দূরতঃ পরিবর্জয়েত ॥ ১৪ 
বন্ধলং রক্ষতি বীজং কবচং প্রাণ-রক্ষকম্। 

গণ-শক্তিঃসদাজয়া সম্বায়ো। মহাবলম্ ॥ ১৫ 

ন দানেন ন মানেন মধুর বচনেন চ। 

ন ভয়েন ন শান্দেণ অবাধ্যঃ সর্ববথা খলঃ ॥ ১৬ 

দ্রীনো জিতেজ্িয়ে। পুজ্যো ন হঃশীলো মহাধনী । 

ক্ষত্র-দূর্ববাদূতা৷ নিত্যং ন বৃক্ুৎড কণ্টকী-লতা। ॥ ১৭ 

অন্রতং গমনং বাক্যং সদৈব পর-নিন্দনে । 
কুটিলাক্ষং নত-গ্রীবং বক্রান্তং খল-লক্ষণম্ | ১৮. 

দাসত্বং চিত্ত-নাশায় বিস্ত নাশায় মূর্খতা । 
ব্যগ্রতা কন্ম নাশায় সখ্য নাশায় চোগ্রতা ॥ ১৯ 
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দীনতা বল-নাশায় কুল-নাশায় নীচতা। 

অসত্যং ধশ্ম-নাশায় সর্ধবনাশায় ম্ততা। ॥ ২০ 
কার্পণ্যং প্রীতি-নাশায় জ্ঞান-নাশায় মুঢ়তা । 
বিবাদঃ প্রাণ-নাশায় স্বাস্থানাশায় লুন্ধতা ॥ ২১ 

ছুঃখদং খলবশযঞ স্বাধীনেচ্ছা নিরোধকম্। 

মুর্খেন সহ মিত্রত্বং মরণাদপি ছুঃখদম্॥ ২২ 
ল]ঙ্গলে মঙ্গলং নিত্যং জঙ্গলেইপপি বিশেষতঃ | 

সত্যং হি লাঙ্গলোবন্ধ স্তীর্ঘরাজে৷ প্রশস্ততে ॥ ২৩ 

নিক্ষম্ম-জীবনং ব্যর্থং বুথ! ছি কলহপ্রদম্। 
চলন্তং ঘটিকা-যন্ত্রং নিজ্জ্ীবং তং সমাদৃতম্॥ ২৪ 
সমাজে ঘ্বণিতো নিত্যমম্পংশ্যো ভিক্ষকো জনঃ। 

অনাহারো বরং শ্রেয়ো ভিক্ষাং দেহি ন বৈ বদেৎ॥ 

প্রাণি.সেবা মহাযজ্ঞঃ সব্বভূতেষু তুল্যতা। 

নৃবজ্্ শ্চাপরো নাস্তি জন-সেব। হি কেবলম্ ॥ ২৬ 

ন সেব্যং খলু শীতান্নং যামে যাতে গতো রসঃ। 

জায়তে জীবনী-শক্তিঃ সদ্যঃ ফলমূলাশনৈঃ ॥ ২৭ 

আত্মহত্যা মহ?পাপমসংযমাৎ প্রবর্ততে । 

পিতৃ-মাতৃ-কৃতং কায়ং কথং হস্তি নরোত্তম ॥ ২৮ 

অজ্ঞাতান্নং পরান্নঞ্চ চৌরানং দৃষ্রি-দূবিতম্। 

অমেধাং পতিতোচ্ছিষ্টং পীড়িতানং ন ভক্ষয়েত ॥ 

সাখুনাং ভ্রমণং তীর্থে জ্ঞানাজ্ঞরনে গণস্য হি। 

পুর্বী-প্রার্ধ্যটনে নিত্যং সব্ব্বত্র শুভ-মুচ্যতে ॥ ৩০ 
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বিছ্য়! পরমা-সিদ্ধিঃ রূপগুণঞ্চ বিদ্যায়] । 
বিছ্যয়া স্থখমৈশ্র্য্যং সর্ব সৌভাগ্য-সাঁধনম্ ॥ ৩১ 
ধনমদপ্রমত্তানাং কপীব মুখ-ভঙ্গিমা | 

সাধুনাং মধুরং হাস্তং শশাঙ্ক ইব রাজতে ॥ ৩২ 
জড়ত্বং ভীষণং ন্ণাং নশ্যতি মৃত্যু-রাজবৎ। 

সকল-গুণ-বিধ্বংসী সর্ববশাস্তি-হরং সদ। ॥ ৩৩ 

নারী সরস্বতী দেবী নারী লক্ষ্মী ধ'নেশ্বরী 1 
নারী ভগবতী শক্তিঃ কুললক্ষ্ী গুহে বধূঃ ॥॥ ৩৪ 
নারী মাতৃরূপ! দেবী গৌরীরূপ। কুমারিক]। 
নারী নির্য্যাতিত যত্র তত্র লক্ষ্মী নঁ তিষ্ঠতি ॥ ৩৫ 
প্রাতঃ সানং ব্রতং নিতং নরাণাং প্রাণ-বর্ধনম্। 

ব্যায়ামঃ সর্বব-দোষত্বঃ সম্ভরণং তখৈবহি ॥ ৩৬ 
স্ুশিক্ষা ভূষণং যস্য চারত্রে শাস্ত্র-শাসনন্। 

বদনে মধুরং বাক্যং তস্য কিমন্যভৃষণৈত ॥ ৩৭ 
স্বকৃতান্নং মহোৎ্কৃষ্টং মাতৃ-কৃতং ততোধিকম্। 

ভগিনী-কম্তকা-দত্তমনমায়বিবর্ধনম্।॥ ৩৮ 

গবাং ক্ষীরং ভ্বৃতং তক্রং জীবস্তং ফলমুলকম্। 

আয়ু বিবর্ধতে নৃণাং নির্মলং শীতলোদকম্ ॥ ৩৯ 
বৃদ্ধেষু যুব-চাঞ্চল্যং মুর্খেষু বূপ-গৌরবম্। 
কৃপণে সঞ্চিতং বিস্তং মৃগ-শুঙ্গের ভূষণম্ | ৪০ 

ত্যজেৎ দুর্জনমত্যুগ্রং প্রভু পরুষ-ভাষিণম্।« 
কৃতত্্ং কুপণঞ্ৈৈব ত্যজেদ্ বিশ্বাসঘাতকম্ ॥ ৪১ 
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সরণং পর-দারেষু মরণং খণ-ভাড়নৈঃ | 
মরণং ছুর্জনে মেত্র্যে মরণং মূর্খ-সঙ্গমে ॥ ৪২ 
অধৌতং ফলমূলানি তণ্ডলানি বিশেবতঃ। 

স্পুষ্টোদকং দধি ক্ষীরং বজ্ছঁয়েচ্চ বিচক্ষণ ॥ ৪৩ 
হর্ভিক্ষে অস্থতং খাদ্যং ছখাদনস্তরং স্ুখম্। 

অমৃতং প্লাবনে নৌক। তুষারে ভাফরোহমৃতম্ ॥ ৪5. 

মুর্খেষু বিনয়ো নান্তি ইতরেষু খলেধু চ। 
বিনয়েন ভবেৎ সর্ববং বিনয়ো! মহুতাং ধনম্ ॥ ৪৫ 

যুদ্ধঞ্চ ভীবণং পাপং দস্থাতায়। বিশিষ্যাতে | 

গণ-ক্ষয়*্করং যুদ্ধং সব্বথৈব বিবর্জয়ে।। ৪৬ 

বদ্ধতে তত্র ধন্মার্ধো যত্র নারী প্রপুজ্যতে । 
কলহরহিতং গেহং স্বর্গাদপি স্থখাবহম্ ॥ ৪৭ 

অহিৎংসা সর্বব-জীবেষু ব্বধশ্ম-পরিচালনে । 
সংযমে প্রাতরুথানে প্রাণ-বিবদ্ধতে নণাম্ ॥ ৪৮ 

অম্বতং বাদ্ধক্যে দেন্টে পুত্রেনোপাদ্ভ্িতং ধনম্ । 
সত্যং স্থমধুরং বাক্যং বালকাস্যে মহামৃতম্ || ৪৯ 

পাপাচারে ভয়ং নিত্যং ভয়ঞ্চ পর-পীড়নে । 

ধনাঢ্যসদনে যাক্র্া ভয়ঞ্চ খল-সঙ্গমে ॥| ৫০ 
শুরো ভীরু ভবোন্লিত্যং মুর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ। 
পুনঃ পুনঃ সুখী ছুঃখী ধনী দীনঃ ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৫১ 

প্লরিত্যজেও পরং সর্ববং পরাম্ং পর-মন্দিরম্। 
পরস্বং পরনারীঞ্চ পরস্য পদ-সেবনম্॥॥ ৫২ 

পি সা শি শা পপ রা পপ পপ 
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নাসতাং খল-চাতুধ্যং পাপেনোপার্জিতং ধনম্। 
অলসস্য স্থখং স্যাস্থ্যং স্বপ্নবৎ ক্ষণভঙ্গুরম্॥॥ ৫৩ 

পর্য্যটস্তং রবিং পশ্য বাঙং বান্তং সদৈব হি। 

পশ্য কন্মরতান্ জর্ববান্ বহস্তীং বস্থুধাঙ প্রজা ॥ ৫৪ 
অজ্ঞানং ছঃখ মূলঞ্চ জ্ঞানমুন্নতি-কারণম্। 

ংযমঃ সম্পাদাধারঃ অসংযমেন দীনতা ॥ ৫৫ 

নিন্দনং গীড়নং যাক্রা বিবাদঃ স্বললকারণৈঃ | 

ওদ্ধত্যমপ্রিয়ং বাক্যং ন পরেষাৎ সমাচরেশ ॥ ৫৬ 

কঙ্করে খাদ্য-নাশায় মান-নাশায় কিন্করে। 

কঙ্করঃ কিস্করস্তল্যঃ প্রাণীনাং প্রাণ-ঘাতকঃ ॥ ৫৭ 

যদ্বিধি বিহিতং কন্ম তদন্যথা ন কস্যচিৎ। 

রাজত্বং দীনত। নিত্যং স্ুখং ছুঃখং ক্রমেণ হি | ৫৮ 

সারল্যেণ ভয়ং নাস্তি কাব্যে ছুঃখং বিনশ্যতি । 

জর্ববত্র বিজয়ঃ সত্যে হিংসয়া চ বিড়ম্বনা | ৫৯ 
কুরু নর সদ। কম্ম আত্মন! পরিরক্ষণম্ । 
মুতব কর্মহীনশ্চ সর্ববলোকে তিরস্কৃতঃ ॥ ৬০ 

অমৃতং কবিতা সত্য মম্ৃতং লোক-রঞ্জনম্। 

অমৃতং দেশজং শিল্পং দৈন্যে ধনং সমাঁগতম্ | ৬১ 
ধীরতা সর্বকাধ্যেষু সিদ্বিপ্রদা সদ ভবে । 
সর্বব-বিদ্বকারী ভুষ্টা চপলতা নরস্য হি ॥ ৬২ 

রক্তচক্ষুঃ সদ ক্রুদ্ধে মুখরশ্চঞ্চলঃ শঠত 1  « 
শুফবাদে। ছুরাচারঃ সর্বত্র শত্ররূপকঃ || ৬৩ 



নীতি-পুষ্পিকর। | ১৬৫ 

নীতিভিবিমল। বুদ্ধির্জায়তে স্থখ-সাধন!। 

লক্ষ্মীবরয়তে নিত্যং ধন্ধে মতিঃ প্রবর্ততে ॥ ৬৪ 
অলীকমপি সৌকর্যমপকারোহপি পুণ্যদম্। 
যথা শাঠ্যএ শঠে সিদ্ধং ছুষ্টারি নিধনে রণে | ৬৫ 

বাদ্ধক্যে তরুণী-ভাষ্য৷ বন্ধু-হুস্ত-গতং ধনম্ 
নোোজনঞ্ পরাধীনং ত্রীণি পুংস! বিড়ম্বনা ॥॥ ৬৬ 

সাধুরিব সদা স্বণং নিশ্মলং সর্বব-শোভনম্। 

ন কদাপি স্ুবণাক্্রৈহন্যতে জীব জীবনম্॥॥ ৬৭ 

ছুর্জনবশু ক্রুরোঃ লৌষ্চ প্রযুক্তঃ পর-পীড়নে । 
রণে বনে মহাস্ত্রেণ সববথ। হন্যতে নরম্ ॥ ৬৮ 

কর্দমেন জলং নষ্টং ছুজ্জনেন ধনং যশ । 
ছুর্গন্ধৈঃ পবনো নষ্টঃ কুকার্ধ্যে জীবনং বত ॥| ৬৯ 
মুর্খতা হন্যতে শাল্সং দীনতা বংশগৌরবম্। 
একত। হম্যতে দ্রোহং বিজ্ভ্ততা ছুঃখ-রৌরবম্ ॥॥ ৭ৎ 

মধুরং সংস্কৃতং বাক্যং পুরাণং মুনিভাষিতম্ 

মধুরং মাতৃ-বাৎসল্যং ভ্রাত-০প্রম-বিশেবতঃ 11৭১ 

মধুরং দেশজং দ্রব্যং ধনং স্থুখং বিবধ্ধনম্ 1 

স্বাতস্ত্যং মধুরং সর্ববং মধুরং গণ-তেবনম্। ৭২ 
শরীর-ভূষণং স্বাস্থ্যং নগর-ভূষণং জন । 

সরসী-ভুষণং পদ্সং গৃহিণী গৃহ-ভূবণম্ ॥ ৭৩ 
ভ্রমণে সিদ্ধি বিদ্ভা সমরে সৈন্-বাহিনী । 
সর্ধ্বত্র ধনরত্বানি কর্ম-সিদ্ধি-প্রদীয়তে ॥ ৭৪ 



নীতি-কল্প-লতিকা। 

ন প্রীতি ধঁনিকে দীনে মহামূর্ধে সুপগ্ডিতে । 
কষুদ্রকায়াং সতী'ন্ত্রীযু ছুঙ্ভবনে খলু সঙ্জবনে ॥ ৭৫ 
পরপীড়া প্রদানেন পরিতাপঃ সদৈব হি। 

ষদাত্মনঃ শুভং নিত্যং পরেষাং তত সমাচরে ॥ ৭৬ 

মুখং বরয়তে লক্ষ্মী ন পণ্ডিতং কদাচন। 
রমতে তমস। রাতিং শশাঙ্কো ন দিবাং ক্কচিৎ ॥ ৭৭ 

যশো নশ্যতি শাঠ্যেন ধন্মো নশ্যাতি মিথ্যয়] । 

ধনং নশ্যতি বাদেন আুখং নশ্যতি চিত্তয়া ॥ ৭৮ 

ব্রক্গাস্্রমিব বাক্যান্ত্রমব্যর্থ্যং লক্ষ্যভেদনে । 

সংরক্ষেৎ বাক্য-কোষেষু ন নিক্ষিপেৎ পরেষু চ ॥ 4৯ 
বন্যা-নিমজ্জিতো। বুক্ষঃ পুনঃ কালেন জীবতি । 

ধনং স্থখং গতং স্বাস্থ্যং যত্তেন পুনরাগতম্। ৮০ 

গণার্থে গঠিতং রাজ্যং শাসনং ব্যয়বাহুলম্। 

গণার্থে রাজ্য-সৌভাগ্যং সেনানী-জন-শাসনম্ ॥॥ ৮১ 

জীবন্তিকে পরাদেবি পরালয়ে পরাশ্রয়ে । 

পর-ভোভ্তি, পরন্দে ত্বং গচ্ছ দেশ।স্তরং ত্বরা | ৮২ 
প্রধানং কদলী খাদ্যং নরাণাং প্রাণ-ধারণে 

দ্রাক্ষাভ্র-কল-মূলানি দীর্ঘমায়ূঃ প্রদং শুভম্ ॥| ৮৩ 
সিদ্ধান্নং গুণ-হীনঞ্চ রৌদ্রান্সং জীবনং প্রদম্ | 
আমানং দেব-নৈবেদ্যং ভোজনে বলবদ্ধনম্ ॥ ৮৪ 

শশীব দেহ-সৌন্দর্যযং কোকিল ইব ুম্বরঃ । 
বিফলাঃ খলু শাঠ্যেন বলবুদ্ধিগুপাদয়ঃ ॥ ৮৫ 



নীতি-কিক! ১০৭ 

পরদ্রব্য-বিনাশেন যঃ করোতি ধনাগম? ! 

সযাতি বিপদং দৈম্যং ভনিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮৬ 

দ্বিনেত্রো মানবে নিত্যং মুখেহজ্ঞানে তখৈবহি। 
তৃতীয়ং নম্মনং জ্ঞানং পণ্ডিতে পরিবিদ্যতে ॥ ৮৭ 

ধনং গতে কিং নগরে নিবাসহ । 

স্বাস্থ্যং গতে কিং রমণী বিলাস2 । 

বাঙ্গ্যং গতে কিং নব-পাঠ্য-শিক্ষা, 

আস্থা গতে কিং শুভ -মন্ত্র-দীক্ষা ॥ ৮৮ 

মনঃ শুদ্ধিঃ প্রকর্তব্যা মনঃ পরম দেবতম্। 

মনসি ভাসতে বিশ্বং দর্পণমিব দৃশ্যতে ॥॥ ৮৯ 

শস্তেন শোভিতং ক্ষেত্রং সৎপুত্রেণ কুলং তথা । 

ক্ষেত্রং পুত্রং সুযত্বেন সর্বদা পালকে স্ুধীঃ ॥ ৯০ 
অসম্ভষ্টে! নূপো নষ্ট৷ ভোগার্থে প্রজা গীড়কঃ । 
পরশ্রীকাতরাকাতক্ষ! রাজশ্রী-নষ্ট-কারিণী ॥ ৯১ 
অন্নাদ্ বহু গুণং ছুপ্ধং নবনীতং তখৈবহি । 
কদলী মুদগ-শস্তঞ্চ নরাণাং বল-বদ্ধনম্ ॥ ৯১ 
নারী বিলাসিনী ত্র ক্রীড়াসক্তঃ স্বয়ং প্রভুঃ। 
অপত্যং ভেজনাসক্ৎ তত্র লক্ষ্মী নঁ তিষ্ঠতি ॥ ৯৩ 
মুখ ব্বল্লাক্ষরং যুক্তং ধনাসক্তং চিকিৎসকম্ । 
ভৃত্যং বিলাসিতা-যুক্তং বত্ততঃ পরিবজ্জয়ে || ৯৪ 

বিষাদ বিষর্ধাতি খলোপহাস্যে 
সখা সুখঞ্চাতি বিদ্যার্থ লাভে । 

» ধনাদ ধনঞ্চাতি পরার্থ-মোক্ষে । 
বলাদ বলঞ্াাতি গণার্থ-যোগে ॥ ৯৪ 



৯৯৮ 

সপ শা শ শ্ ্প্ শ ১ পা পাস 

পুণ্যঞ্চ সত্য-বচনৈ বিহীনম্। 

গৃহঞ্চ ভাধ্যাতনয়ৈ বিহীনম্। 
নুখং বুঘবিব ধন-ভোগ-শৃন্যাম্ ॥ 
তপো বুখৈব ভব-ভক্তি-শৃন্যম্ ॥ ৯৬ 
কহ সদাচার- ? পরোপকারিহ । 

কে? বা ধন্য 2 পণ্ডিতাগ্রগণ্য2 । 

লোকে কিং স্ুখং ? নিরাময়্ত্বম্ । 

হঃখঞ্চ কিং? খলু পরাক্মভ্তম্ ॥॥ ৯৭ 

সত্যস্ত পবিত্র কথনং স্থিরস্॥ 

অন্বতং সকব শ্রেঝেো বিরোধিতম্ ॥ 

অহিংস! সর্ব-জীবস্য হিতদ! । 

মুর্খতা৷ কন্ম-শক্তি-বিবঞ্জিতা ॥ ৯৮ 
চিন্ানি বিভ্ভস্য বস্তি দেহে । 

সত্য-প্রসঙ্গপুর্ববাভিভাষম্। 
দাক্ষিণ্য মক্রোধে। মেত্রীচ সর্বেব । 
সারল্যমহিংস1| দস্সা চ দীনে ॥ ৯৯১ 

ক্রেশেন বিদ্যাং সারল্যেণ মৈত্র্যৎ 

পরোপকারেণ শ্রান্োতি ধশ্ম । 

যত্বেন বিভ্তং প্রেম্সা পর চিক্তম্ 

জ্ঞানেন কাব্য সত্যেনাপবগম্ ॥ 

নীতি-কল্প-লতিক1 । 

সমাপ্ত । 



্বীভ্ভি-ন্কফুজল-ভ্লভ্ভিল্কা! 

| ০৩০ 

নীতি-নায়িকা 

নমামি ভূমিকাং শর্ববাং নমামি দেশ-বান্ধবম্। 
ননামি কৌবিদং কাব্যং নমামি গণ-মাতরম্ ॥ ১ 
কবীনাং সরলং বাক্যং কুহুরবেব ভাবিতম্ । 

নৃতনং মধুরং নিত্যমদ্ধস্ফুটং স্তকোমলম্ || ২ 
কৌটিল্যং নির্দয়ন্বঞ্চ কার্পণ্যমভিলোভিতা। 1 
কুসীদ-জীবিনাং চিভে কাঠিন্যঞ্চ স্যভাবতঃ ॥ ৩ 
শুধাতি ঝঞ্চয়া বায় রাঘাতৈম্লিনান্বরম্ । 
ছুজ্ভনং রাজ-দণ্ডেন চরিত্র শান্গ-শাসনৈহ ॥ ৪ 

আমানং কলনৈবেছ্যং পুজোপকরণং শুভম্। 
ধুপ-চন্দন- পু্পৈশ্চ সর্বত্র রোগবাঁরণম্ ॥ ৫ 

কঃ ক্রোধো বদ কান্দুয়া কা ঠিংসা পরিকীন্তিতা ॥ 

কো। নরো বদ চণ্ডালঃ কঃ প্প্রিঝো বদ কোবিদ ॥ ৬ 

নিষ্ঠুর-ভাবণং ক্রোধ আত্মশ্লাঘা তখৈব হি। 
পঞ্্রীভাপনাস্য়া হিৎসা হি পর-পীড়নম্ ॥ ৭ 

ব্যবাষ্ক্রোধ-সংসক্ত শ্চণ্ডালঃ পরিচিহিততঃ | 

জন-কল্যণ-সম্ভষ্টো বিশুদ্ধ-মানসঃ প্ররিয়হ ॥ ৮ 



কুমার্গে ন চ-গন্তব্যং যদি বা বিপদাগতম্ । 

ক সি 

নীতি-কল্প-লতিক। | 
শপ শপ আত শাপস্পপ্পাজল পি পপ সা পপর পি পর সপ পপ 

প্রাণ-হানি সদ যম্মাদ বিবাদপি ভয়ঙ্করম্॥ ৯ 

শ্রমিকে ধনিকে ভেদং করোতি চেতরো৷ জনঃ । 

মনীবীণাং মহাজ্ঞানং বস্থুধৈব কুটুম্বকম্ ॥ ১০ 
বিদ্বাংসং পূজয়ন্তীচ ন ধনিনং ন রূপিণম্ | 
সব্বত্র পুজিতৌ নিত্যং ধাম্মিক-গুণিনৌ ভবে ॥ ১১ 
মরণং ছুজ্জনে মৈত্র্যং মরণ খণ-তাড়নম্। 

মরণং পরদারশ্চ মূর্খত্বং মরণং গ্রুবম্ ॥ ১২ 
অস্বতং মাতুরাদেশঃ পিতৃ-বাক্যং বিশেষতঃ । 

অমৃতং ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্যং শিশুনাং শ্রীতিভাষণম্ ॥ ১৩ 
ব্যাধিতস্ত দরিদ্রস্ত ছঃখিত-বালকস্ত চ । 

পিতৃ-দর্শন-মাত্রেণ মনো-ছুঃখং বিনশ্যতি ॥ ১৪ 

.পাপেষু জড়িতো নিত্যং ধনেন পুরুষাধমঃ । 
কিমধুন! ন কুর্ববস্তি অকার্য্যং ছুক্ষরং যত্তঃ ॥ ১৫ 
অন্নেন মাতৃ-দত্তেন নুনামায়ু বিবদ্ধতে | 

দত্তং পথ্যং সতীনাঞ্চ শুশ্রষাকম্তায়া বত ॥ ১৬ 

'চিরং রাজাযং চিরং স্বাস্থ্যং হর্লভং স্চিরং ধনম্। 

হুর্লভ স্তনয়ো বিজ্ঞঃ সন্মিত্রম তিছুর্লভম্ ॥ ১৭ 

“নশান্তে চ ত্যজেৎ শয্যাং দিনান্তে ভমণং বনে। 
_প্রণয়ান্তে ত্যন্দেন্মিত্রং ধনান্তে নগরং ত্যজেৎ ॥ +৮ 
বিবাদান্তে ত্যজেদ ছ্বেবং কাধ্যান্তে গতশোচনাম্। 

ভোজনান্তে শ্রমং কাধ্যং ভোগান্তে প্রিয়কামনাম্ ॥ ১৯ 



মূখ ণাং ধনিনাং সেব। ছর্নৈই : সহ মিত্রতা ' 
ভোজ্যমন্নং যদ! ক্রীতং পদে পদে বিড়ম্বনা ॥॥ ২০ 

গৌরাঙ্গো ঝআুপি কৃষ্ণা বর্ণাবণং বৃুখৈব ছি । 
শুণৈঃ সমাদৃতাঃ সর্বেব বর্ণেন কিং প্রয়োজনম্॥ ২১ 
শৌর্ধ্যং শুরে দয়াং দীনে কৈতবং কিতবে জনে । 
কাপণ্যং কৃপণে কুধ্যাৎ সারল্যং সরলে সদ ॥ ২২ 

রক্ষতি বনক্ষলং বীজং ব্বজনঃ প্রাণ-রক্ষক2 । 

গণ-শক্তিঃ সদাজেয়া সমবায়ো! মহাবলঃ ॥ ২৩ 
নীতি ছু2িখাপহং সর্বৰ মাপছুদ্ধার কারণম্। 

স্থনীতি স্তামসে দীপ্তি স্তবারে তরুণো রবিঃ ॥ ২৪ 

গোময়ং সব্বশসোধু ব্যঞ্জনে লবণং যথা । 

বিনয় সর্ববকাধ্যেযু শুভ-কল প্রদায়কঃ ॥ ৯৫ 

নাশ্রয়েৎ শঠবৃত্তিন্ত মরীচীকেব সুন্দরীম্। 

পরিণাম পরিভ্রষ্টামাপাত-স্খ-মাদনাম্।॥ ২৬ 

মিতব্যয়ে! মিতাহারো নরাণাং শাস্তি-কারণম্। 

অপব্যয়ো মহাশক্র গুপ্তান্্রমিব নাশকঃ ॥ ১৭ 

হুর্জনে করুণ। নাস্তি ন তৈলং প্রস্তরে কচিগু। 
নারিকেল ফলৈস্তল্যঃ সজ্জনঃ স্সেহ-মগ্ডিতঃ 11 ১৮ 

ধনমপব্যয়েনাপি গুণং ক্রোধেন নশ্যতি । 

যশৌরত্বং কুকার্য্যেণ কদনৈ জঁবিনং বত॥ ২৯ 
বিমানে গমনং যস্য কিং দোষঃ পাদ-চালনে | 

মিষ্টান্ন-সেবিতে নিত্যং শাকান্গং কিং ন রোচতে ॥। ৩০ 



৯১১৭ -কল্প-লতিকা! | 
০ অপ শা জ পাশা ৩৯ পপ পপ সপ শপ শপ পপ পপ | শপ (পপ আন 

সত্য .বিবজ্জিতং বাক্যং স্সেহঃ স্যরল্য-বঞ্জিতঃ। 
অবজ্ঞা দর্শিতং মানং কদাচন্ন প্রশস্যতে ॥ ৩১ 

বৈচিত্র্যং সাগরে রত্বুং কুপণে বিপুলং ধনম্। 
স্বনীল-নয়নে দীপ্তিঃ সুস্বরং বন্ত-কোকিলে ॥ ৩২ 

অনালোচ্য-ব্যয়ং কর্তা চাধীরঃ কলহ-প্রিয়। 

অলসো বহুভাফী চ স্ব-কম্মণা বিনশ্যতি ॥ ৩৩ 

ন্নানেন ধ্যান-পুণ্যেন সত্যেন সংযমেন হি। 

পবিত্রং কুরু তন্নিত্যং শরীরং বিষ্ণ-মন্দিরং ॥ ৩৪ 
উগ্রত। সৌখ্য-নাশায় ব্যগ্রত। কন্ম-নাশিকা । 
অলীকে। ধন্ম-নাশায় শান্তিনাশায় ধূর্ততা ॥ ৩৫ 
ভূগর্ভং জল-গর্ভঞ্ ভিগ্ভতে কুমুদা্কুরঃ। 
আত্ম-প্রকাশঃ-বাঞ্চ হি সর্বব বিদ্ব-বিনাশিনী ॥ ৩৬ 

বৈচিত্র্যং সকলং বিশ্ব মখণ্ডং বায়ুমণ্ডুলম । 

বৈচিত্র্যং জীবিতং কালং প্রাণ-ধারণ-কৌশলম্ ॥ ৩৭ 

স্থন্দরঃ পুর্ণিমাকাশঃ সুন্দরঃ স্থির-সাগরঃ । 

সুন্দরং কুস্থমোগ্ভানং সুন্দরং মীতৃ-মন্দিরম্ ॥ ৩৮ 

জন্মভূমি মহান্বর্গং দেবন্বর্গং বৃথৈব হি। 
প্রত্যক্ষ সুখদ। দেবী ব্বর্গাদপি গরীয়সী ॥ ৩৯ 

চন্দ্র-সূ্য্য-গ্রহঃ শুন্যে পৃথিবী শুন্য-মণ্ডলে। 

শুন্য-গর্ভং জগৎ সর্ববং নরাণাং শৃন্যু-জীবনম্ ॥ ৪০ 

কাপপণ্যং প্রীতি-নাশায় যশো-নাশায় নীচতা।। 

গবেরবা হি সর্বনাশায় বিত্ত-নাশায় মত্ততা ॥ ৪১ 

রস ও 



নীতি-নায়িকা | ১১৩ 

ছুঃখং দৈন্যে চ সৈন্তে চ ছুঃখঞ্চ পর-পীড়নে । 

বিবাদে বিরহে হ্ঃখং সর্বত্র হুঃখ-সাগরঃ ॥ ৪২ 

আলস্যং শক্তি-নাশায় কারধ্য-নাশায় ভীরুতা । 

দুশ্চিন্তা প্রাণ-নাশায় শান্তিনাশায় শত্রুতা ॥ ৪৩ 

প্রতিজ্ঞা খগ্ডনং পাঁপং গণশক্তি-প্রতারণম.। 

স্বজাতি-নিন্দনং প্রবং ভীষণাদতিভীষণম্ ॥॥ ৪8৪ 

ব্যাখ্যাকতং সুশাস্্রাণাঁ নীতি-শব্দোপদেশকঃ । 

পিতা বা ধশ্ম-বক্তা চ প্রকতোহপি গুরুর্ভবেশ ॥ ৪৫ 

সন্দেহ চেছেদকো। নণামকম্মণো নিবারয়ে। 

সববশাক্তার্থ তত্বজ্ঞঃ স বন্ধুঃ পরমে। স্মৃতঃ ॥ ৪৬ 

আ'রোগ্যং হি সদাচারৈ নিরাময়ো নিরঞ্জনৈই 

মরণমসদাচারৈ ছুখঞ্চ জ্ঞাতি-পীড়নৈহ ॥ ৪৭ 
নিন্দকে। গণ-বিদ্বেষী অনিরিব ভয়ঙ্করঃ | 

সমাজে ঘৃণিতো নিতামপদস্থঃ পদে পদে ৪৮ 

শুক্ষং খাাং ফলং শাকমুষিতং বিকৃতং ক্ষতম্। 

হগন্ধ-পুরিতং দষ্টং সগ্যঃ সন্যঃ বিবদ্ভয়ে ॥ ৪৯ 

পোষ্য বা গু-জামাতা শিশুশ্চ পর-পালিতঃ। 

অতাদরেণ বৈ নষ্টো জড়ো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ৫০ 
শুঞ্জাবা পীডিতে বুদ্ধে রঙ্ধনং শিশু-পালনম্। 
নার্টিণাং গুরু-কর্তব্যং ভারতেষু বিশিষ্যাতে ॥ ৫১ 

নরাণামতি কর্তব্যং পরিবার-সুরক্ষণম্। 

শিশু-বৃদ্ধ-প্রিয়া-পতীং যত্তেন পর্িপালনম্ ॥ ৫২ 



১১৪ নীতি-কল্প লতিকা 

বটবৃক্ষ-ত্যবরূপশ্চ পরোপকারকো মহান্। 

করোতি শীতলং পাস্থং রবিং সংস্থাপ্য মূদ্ধণি ॥ ৫৩ 

পুত্রার্থং ক্ষীয়তে মাত। সর্ব্বার্থং জনন" ধর! । 

জীবার্থং পবনো বারি পরার্থং সাধু-সজ্জনঃ ॥ ৫৪ 
বুথাপীড়াকরং কার্যযং সদৈব পর-নিন্দনম্। 
উগ্রত্বং সর্ববলোকেধু নৃণাং পতন-লক্ষণম্ ॥ ৫৫ 

ত্যজস্তি মানবাঃ সব্বে নৃণামাপছপস্থিতে । 

মিত্রং ব! স্বজনে! বাপি ন কস্য পারবেদন] ॥ ৫৬ 

যদিচ্ছ তত কৃতং শীঘ্রং ন তদ। দীর্ঘনূত্রিতা । 

অতিবুদ্ধি বিনাশায় মন্ত্রণ! যন্ত্রণা-প্রদা ॥ ৫৭ 

বীজং ন নাশয়েদ্ জ্ঞানী বীজং হি বিশ্ব-কারণম্। 
সর্ববং বীজেন সংস্যষ্টং বীজ-রূলী মহেশ্বরঃ ॥ ৫৮ 
কিং ক্ষুত্রং কিং বৃহদ্ বাপি একমেব সমস্থিতম্। 

সংযোগঃ পতনং নাস্তি সর্বৈবব যুক্ত-দেহিন: ॥ ৫৯ 

ইদং জ্ভানং মহদ্ জ্ঞানং পরে নাস্তি জনস্য হি। 
আত্মবণ স্ুখ-দুঃখঞ্চ সন্বেষাং পরিচীয়তে | ৬০ 

বঞ্চকং ভিন্ন-মর্য্যাদং কিতবং বহুভাষিণম্। 

বিবাদ-শালিনং ধূর্তং কদাচিন্নাভিভাবয়েৎ ॥ ৬১ 
শক্তিমান্ পুজ্যতে লোকে শক্তি ন্র্ণাং শিরোমণিঃ | 

অশক্তং ঘ্বণিতং নিত্যং শক্তি-শৃন্তেো! মৃতো। নরঃ%1 ৬২ 

কৃতত্বং নিন্দকং চৌরং পাষণ্ড পতিতাশ্রয়ম্। 
উন্মাদং ক্রোধিনং চণ্ডং স্বজনোহপি পরিত্যজেৎ ॥ ৬৩ 



নীতি নায়িকা । 

ভিক্ষাং যাক্ষাং পরং পাপং পরপ্রব্য-প্রলোভনম্ । 

অস্পুশ্যং পর-সামগ্রীমন্তায়োপার্জিতং ধনম্।॥। ৬৪ 

অস্পৃশ্যং খলু নালাপ্যং শঠং চৌরং প্রবঞ্চকম্ । 

কৃতদ্্ং গর্ব্বিতং ক্রুদ্ধমভিমান-বলান্বিতম্ | ৬৫ 

সত্যৎব্রতং মহাভাগং ধন্মরতং দয়ীযুতম্ । 

নীতি-সম্পৎ সমাযুক্তং মিত্রমিদং সমাদৃতম্ ॥ ৬৬ 

খলৈঃ সঙ্গং দিবা-নিদ্রাং ব্যবায়ং রাত্রি-ভোজনম্। 

আলস্যং পরিবাদঞ্চ মৃষা বাদং বিবজ্জয়েৎ || ৬৭ 

অধমং জীবনং শুন্য মবিদ্ধো হি ততোধিকঃ। 

ম্ৃতবদ জড়-নিব্বেদে। দিনান্তে তপনো যথা ॥ ৬৮ 

স্পুষ্ট/ন্নমুধিতানঞ্চ উচ্ছিষ্টান্, বিশেবতঃ | 

গণান্নং গণিতানঞ্চ পতিতান্নং ন ভক্ষয়ে ॥ ৬৯ 

অসত্য-নিরতশ্চণ্ডো নিষ্ঠুরঃ পর সেবকঃ । 

কুষ্ট-ভাষী জন-দ্েধী সদোছ্েগোকরো। ভবেত || ৭০ 

পরীবাদং বৃথ। তর্কং বিবাদং স্বজনৈঃ সহ। 

পারুত্ং খলু-পৈশুন্তং বিবর্জনে বিচক্ষণঃ ॥ ৭১ 

দেশে। নশ্যতি যুদ্ধেন মিত্রং বিশ্বাসঘাতনৈঃ । 

কাব্যং ছন্দোইনুভেদেন নীতিভঙ্গেন জীবনম্ ॥ ৭২ 

সতত স্বল্প-সম্ভষ্টো মিথ্যাব্যয়-পরা ম্মুখঃ ॥ 

বি$ন্মশীল-সম্পন্নঃ পুরুষে! দেব-রূপকঃ ॥। ৭৩ 

ভাষা-মূলা জনপ্রীতিরভাবা হি জাতি-বন্ধনী। 

স্বদেশ-বাসিনো লোকান্ ভাবয়া পরিচীয়তে ॥ ৭৪ 

১১৯৫ 



অপ শপ পপ পপ সস পাপ | সপ 

নীতি-কল্প-লতিকা] ৷ 

কষ্ঠো ছড্ভন-সংসর্গঃ কষ্টং রাষ্ট্র বিবর্তনম_ | 
কষ্টঞ্চেতর-কর্তৃত্বমধীনত্বং মহত্তরম ॥ ৭৫ 
একাগ্র মানসং মৌনং বাঞ্াসিদ্ধিকরং গুভম্। 
সব্্বং করোতি মৌনেন মৌনং কাধ্য-প্রসাধনম্॥॥ ৭৬ 
ইষ্টানৈষ্টৈ ভণাং চিত্তে! মহাচিস্তা পরং ভবে । 
সদ। শাস্তিঃ স্থখং নাভ্তি জীণায়ুশ্চ ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৭৭ 

স্থপূত্রঃ স্ুকলত্রঞ্চ স্থবান্ধবো যদি ভবে । 

ত্রিবর্গ-সুখমাপ্ধোতি ধনেন কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৭৮ 

মানবেষু চ বিদ্বাংসো! নিশান পুর্ণিা নিশা । 
বিদ্বৎস্থ বেদ তত্বচ্ছ্ো গ্রহেযু তপনো শ্রাহঃ ॥ ৭৯ 
নত্যস্তি কবয়ঃ কাব্যে বান্ধবা? প্রিয-দর্শনে | 

স্বাতন্্্য-শাসনে সতাং নৃত্যন্তি দেশ-সেবকাঁট | ৮০ 

আতপ-তগুলং হৃদ্ধং ঘ্বত মায়ুক্ষরং ভ্রেমাত। 

পক্কাত্র-কদলী বিহ্ব-নবনীতং ততোধিকম্ ॥ ৮১ 
অব্যয়ং বহু যত্বেন ধনীনাং সঞ্চিতং ধনম্। 

হতং পরেণ চৌরেণ ভোগার্থং ন কদাচন ॥ ৮২ 
ন তীর্থ-সেবয়া নিত্যং দানেন বা ব্রতেন বা। 

সত্যংপরোপকারেণ শান্তি ভবতি সর্ববথ ॥ ৮৩ 

কচি সাধুজনোলোকে ভূত্যঃ-প্রভু-পরায়ণঃ । 

নিস্বার্থ শ্চাতিথিঃ কচি বান্ধবশ্চ তখৈবহি ॥:৮৪ 

প্রকাশ্যে সমরং শস্তং ত্বর্গীর্গল-বিমোচনম্ |, 

নিভৃতে সর্ধব-কাঁপট্যং গুপ্তত্বং পাপ-কারণম্ | ৮৫ 

ক সপ পা পা পপ পক টি 



নীতি-নায়িক! ১১৭ 
(রে রগ সপ সি রা এ এ সা শত শপ পপ শী আপ | প্র রজ 

ছুমুখিস্য পরিয়ে! নাস্তি ভিক্ষুকস্য সমাদরঃ । 

তার্কিকস্য ব্রতং নাস্তি গর্ব্বিতস্য স্ুব্াহ্ধব2 1 ৮৬ 

চিত্তং বিচলিতং নিত্যং মহাব্যাধি ছু'রাশয়। 

ংবমেন বিনাঁশায় হুরাশাং ছুরতিক্রমাম্ ॥ ৮৭ 

সর্বব-সিদ্ধি প্রদং কন্ম কন্দ করোতি নিত্যশঃ | 

জনস্য কম্মহীনস্য বৃথা হি জীবনং বত ॥ ৮৮ 

বাল্য-যৌবন-বাদ্ধক্যে শিক্ষালয়ে তপোবনে । 
ধন্মীসনে দেবস্থানে কুতশ্চর-স্ুখং বদ | ৮৯ 

ভাষণৈ সভ্যত। জ্ঞেয়া ভাষণৈ:জ্জণতি নির্ণয়ঃ | 

ভাষণৈঃ ভীঁষণং বৈরং ভাবণৈঃ প্রেম-বন্ধনম্ ৯০ 
ন চিহং ছজ্জনে দৃষ্টং সঙ্জনেইপি কদাচন । 
ব্যবহারেণ বিজ্ঞাতো৷ বচনে পরিবেবণে ॥ ৯১ 

সঙ্জনে শুভ সারল্যং সৌগন্ধং মুগ-নাভিষু । 
ছুছুন্দরে যথা গন্ধং কৌটিল্যং ছুক্নে তথা |! ৯২ 

অস্ত্রেণ শুরো বচনেন বাখী, 

শাস্্রেণ ধীরঃ ক্ষমতান্ত্র রাজা । 

সত্যেন পুণ্যং জনকেন পুত্রঃ ৷ 
শঙ্ভেন ক্ষেত্রং যশসা চ গোত্রম ॥ ৯৩ 

দুর্জনত] মুর্খতয়া বিরাজতে, 
চঞ্চলতা। বাল্যতয়া বিরাজতে । 

অলসত প্রভৃতয়া বিরাজতে, 

বহুকথ। বৃদ্ধতয়া বিরাজতে ॥ ৯3 



৯৯৮ নীভতি-কল্প-লতিক1 

স্বদেশ-বার্তী পরি-গৃহানীয়া, 
ধন্মস্য নীতিঃ পরি-পালনীয়া । 

বুক্তর্থ্য নিত্যং ব্যবসায় কুত্যং 

জ্ঞানার্থ শাস্ত্র পঠিতব্য নিত্যম্॥ ৯৫ 
শস্ত্েবু বহিঃ স্ুজনেষু সত্য, 

পুম্পেষু গন্ধঃ শিশিরেষু শৈত্যম্ । 
নেত্রেবু তেজে! বিনয়শ্চ বঙ্গে, 
সেও সদা বৈ জননী প্রসঙ্গে 1 ৯৬ 
অন্ধন্তর ভভ্তান-বিছ্ু' বজ্ঞি তশ্চ, 
নপুংসক2 কুপণহ কনম্মহাীীনঃ | 

মুক্ত ছব্বিনীত-পাপ-শীল5, 
মৃতল্ভ্র ধম্ম-বশোধন-শুন্যঃ ॥ ৯৭ 
কুসীদকানাং ন পুত্রো ন মিত্রম, 
কদাচারিণাং ন চাশ্সিল-চিত্রম্ । 
অহঙ্কারিণাং ন চ মিথ্যাদর্পহ, 
চিরন্ধকানাং ন চ রজ্ভ-সর্পঃ || ৯৮ 
পাণ্ডিত্য-হীনা মানবস্য শিক্ষা, 
খাছ্যান্য স্স্ছে হিভবাক্যমজ্ঞে । 
বৃদ্ধস্য পত্রী গমনমসক্তে, 
যথা হি শক্ং বালকস্য হস্তে ॥ ৯৯ 
অন্নেন পুষ্টি নতু মগ্ডনেন, 
যত্বেন সিদ্ধি নতু বর্ণনেন । 
বাক্যেন কাব্যং নতু কৌতুকেন, 
মন্ত্রেণ তন্ত্রং নতভু কৌশলেন ॥ ১০০ 

আলমাাঞ্তা | 



স্লীত্ি-ম্কুজুল চিনা 

বীতি-কুঞ্চিকা 
জয় জয় জগন্মাতঃ জননী জন্মভূমিকে। 
অন্নং বন্ত্রং ধনং স্বাস্থ্য সৌভাগ্যং দেহিমে সদা ॥ 
মাতেব শুভদ্দে শোভে বনিতেব স্থরম্যতে । 

লক্মীরিব সপ দৈন্যে কবিতে ত্বং স্ুখোত্তমে | ২ 

অগ্রিশিখা সম হিংস। দহতি পর্থববস্তিনাম্। 

নির্দে।বং আবজনং সর্ববং ভ্রাতরং গুরু-বান্ধবম্ ॥ ৩ 

মন্তব্য।ণাং বলং বিভা বশোধন-প্রদায়িকা | 
পশুনাঞ্চ বলং হিংসা পর-প্রাণ-বিনাশিকা ॥ ৪ 

গরলং খণ-দাযিত্বং গরলং শঠ-সঙ্গমঃ | 

গরলং জ্ঞাতি-নৈুর্্যমপরন্নঞ্চ ভোজনম্ ॥ ৫ 
নপতীনাং বলং সৈম্ঠং নারীণাং রূপ-যৌবনম্। 
পণ্ডিতানাং বলং শাস্ত্রং সর্বেষাং হি বলং ধনস্ ॥ ৬ 

দাম্পত্য-কলহো যত্র সদ শিশু-নিপীডিতঃ | 
অবিচার-রতং গেহং নরকাদপি ছঃখদম্ ॥ ৭ 

গরলং চৌর্য্য-বৈহছধ্যং গরলং মুর্খনন্দনঃ | 
গরলং মিত্র-চাতুষ্যং গরলং খল-বান্ধব2 ॥ ৮" 
নার্দলঙ্গিতৈ ন' ষাধুর্ব্যৈঃ শিশ্াতে খলকণ্টকম্ । 

কণ্টব্ং কণ্টকাঘাতৈঃ পাছুকাতাড়নাশু খলম ॥ ৯ 



১২৩ 

শশী শশী পপ শী শী 

নীতি-কল্প-লতিকা ॥ 

বিশ্বাসে দীনতা বাক্ক্া বিবাদঃ স্বল্প-কারণৈঃ | 
ওদ্ধতামপ্রয়ং বাক্যং ন পরেষাং বদাচন ॥ ১০ 

পববতে প্রস্তরং দানং ব্যজনং ঝটিকাস্ চ। 

অগ্রযদ্গারে চ দীপাগ্রনি মতৃখাণে চ মেবনম্ ॥ ১১ 

আকৃতিঃ প্রকৃতি জ্ঞীনং বদনং চিত্তদপণম্। 

স্থদৃশ্যো-সুন্দরশ্চ্দ্রঃ স্ুধাকরঃ সুনিশ্চিত ॥ ১২ 

অমুল্যং মধুরং বাক্যং মাতৃ সেহো। মহোন্তরঃ | 

মুল্য জ্ঞান-সম্পত্তি শ্চিন্ত-ছুঃংখ-নিবারণী ॥ ১৩ 

ছুগন্ধে প্রণনাশায় স্থগন্ধে জীবনং বত । 

ছুর্জনে মরণং সখ্যং সঙ্জনে সুখ-গৌরবৌ ॥ ১৪ 
ইবিকাপি মহাশৃলং শৃলঞ্চ দস্ত কাষ্ঠকম্ । 
শক্র-মিত্রঞ্চ দেবেন মিত্রঞ্চ শক্ররূপকং ॥ ১৫ 

ছর্নীতিরীশ্বরে নাস্তি নীতিমান্ ভগবান্ সদ] । 
নীতি-মূলমিদং বিশ্বং নীতিভিঃ স্থাপিতং জগণ্ড ॥ ১৬ 

জ্যোতির্ষজ্ঞো হি গোমেধঃ অশ্বমেধ স্তখৈব হি। 

ইব্সং ভ্রমাত্মকাবুদ্ধি গবাশ্ব-বধ-ধারণা ॥ ১৭ 

গোমেদং যদি গোমেধং ভাবয়তি কিরাতবশু । 

ত্বর্ণং গুঞ্জাকলং তুল্যং কিমাশ্চর্যমতঃপরম্ ॥ ১৮ 

ক্ষয়াস্তা শ্চরমে সর্বেব জীবনে মরণং ফ্ুবম। 
বিপন্নে খলু সম্পন্ন শ্চাপদি পুনরুন্নতিঃ ॥ ১৯ 

বিজ্ঞ মুখ্ধোদ্ধয়োমিত্রং যথা! হি ফল কণ্টকম.। 
একেন রক্ষতে প্রাণানপরৈ হুচ্যতে তদ। ॥ ২০ 



শীঁতি-কুষ্চিকা | ১২১ 
জ রর ওই তাাররিিয্ঞ। স্স্পীসপি শি পাকশী তালি শিপ স্পা পি শি শি 

রোগী বাঞ্চতি আরোগ্যং বৃক্ষুরন্মিচ্ছতি 
বিদ্যামিচ্ছতি সদ্জ্ঞানী সর্বৈবব ধনমিচ্ছতি ॥ ২১ 
সত)ং মিত্র সদা মিত্রমমিত্রং ন কদাচন । 

ন কুমিত্রে সুখং গ্রীতিঃ সদৈব ছুঃখ 'সম্ভবম্ ॥ ২২ 

ন পাপং পাপিনাশেন যম্মিন নিপাতিতে শুভম্। 

উপকারোহপি সর্বত্র জায়তে তদ বধেন চ॥ ২৩ 

নিন্দক1 যত্র পুজ্যন্তে হিংসকা দুজ্জনাঃ খলাঃ। 
সজ্জনে নাস্তি মর্ধযাদ! তত্র স্ুখং ন বিদ্যতে ॥ ২৪ 

অব্যয়স্য ব্যযং নৈব রূপাস্তরং ন কুত্রচিৎ। 

সত্যং সত্যং বং নিত্যমক্ষয়া সত্য-সাধনা ॥ ২৫ 
চরিত্রং ভূৰণং লোকে সমাজে সাম্য-ভূষণম্। 

হৃদয়ে জননী-সেবা ভূষণং সত্যবাদিতা ॥ ২৬ 
ধনাসক্তা নরাঃ সবেব দাসত্বেনোপজীবিতাঃ ৷ 

ভৃত্যাচারে বৃথাশক্তি ন” শক্তি মাতমোচনে ॥ ১৭ 

(বছ্ভা-গৌরব- সনম্মানং নৃণাং কল্যাণ-কারণম্ । 

সর্বব-শক্তি-বিনাশায় ভিক্ষয়া খলু কেবলম্ ॥ ২৮ 

সমাজে ঘ্বণিতং লোকে অস্পুন্টো৷ ভিক্ষুক সদ! । 

অনাহারো বরং শ্রেয়ং ভিক্ষাং দেহি ন বৈ বচ ॥ ২৯ 
ভ্রলভং হিতসাহিত্যং দীনস্য পরমং ধনম্। 

বিপদি নিজ্জনে ছৃঃখে সাহিত্যং প্রিয়বান্ধবঃ ॥ ৩০ 
সর্বত্র জন- বছিষ্টে] ধনাট্যো দীন-পীড়কঃ। 

দ্ীনঃ: সমাদুতো নিত্যমহিংসা-মন্ত্র-দীক্ষিতঃ ॥ ৩১ 



১২৭ নীতি-কল্প লতিক! 

পরস্ম লোলুপং ঘ্বণ্যং পর-প্রত্যাশিনং খলম্। 
নিন্দকান্ পিশুনাঞ্ের ন লপেৎ খলু সঙ্জনঃ ॥ ৩২ 
আশাহি পরমাসিদ্ধিরাশামূলাহি জীবিকা । 
শক্তি সঞ্চারিণী দেবী আশ। মুত-সঙ্জীব্নী ॥ ৩৩ 

দেশ-দ্রোহী জন-দ্রোহী মাতৃ-দ্রোহী-সুছুর্জনঃ | 
অস্প্শ্যঃ সর্ব-লোকম্ত পিতৃ-দ্রোহী চ নারকিঃ ॥ ৩৪ 
একোহছি পরমং রত্বং নরাণাং বাক্য-সংযমঃ। 

আহারে বিহারে পাঠে কলত্রে মিত্র-সঙ্গমে ॥ ৩৫ 
বৃহচ্ধনী চাবজ্ঞাতো দীনাদূতো গুণেন হি। 

দ্রোণপুষ্পমতিক্ষুত্রং দেবালয়ে সমাদ্তম্ ॥ ৩৬ 

আপাত-মধুরং চিত্তং পুরুষং বাহারূপকম্। 
বিষ-গর্ভংমুখেহাস্যং পরভূতং পরিত্যজেও ॥ ৩৭ 

অলস পশ্য সর্ববাগ্রে যস্ত্রং নিরলসং চলং। 

গতিশীল। মবিশ্রান্তাং ঘটিকাং পথ-দর্শিকাম্॥। ৩৮ 

শব্দভেদি কুবাক্যান্ত্রং তুষাগ্রনিরিব ছঃসহম্। 
ন নরং ভিছ্ভাতে জ্ঞানী অভিশাপেন নিন্দয়া ॥ ৩৯ 

আপাত-মধুরং সর্ববং পাপ-কার্যাং সদৈব হি । 
প্রথমে সুখমান্পোতি পশ্চাত্তাপঃ স্ুনিশ্চিতঃ ॥ ৪০ 

অপক্ষ-সৃত্তিকাভাণ্ডে যথা জলমকারণম্ । 

নীতিজ্ঞানং খলেমূর্খে তথাহি বিফলং ভবেৎ ॥ ৪১ 
বিবোইমৃতং হি সর্বত্র নারী-পুররুৰ-সভ্জনে | 

অন্থরক্তেহমৃতং সত্যং বিরক্কেইপিহুলাহুলম্ ॥ ৪২ 



নীতি কঞ্চিকা। ১২৩ 

আচারো শ্রামবাসেধু নগরে ন কদাচন। 

স্বগৃহে গৃহিণী রাণী ঘনোজ্জলেব দামিনী ॥ ৪৩ 

কুপস্থাগা্িনং ত্যজেৎ কুবান্ধবং কুভাষিণম্। 

কুটিলঞ্চ কদাচারং কলঙ্কিতং কুরোগিণম্ ॥ ৪৪ 
মিত্রহীনং জনস্থানং হুজ্জন-পরিসেবিতম্। 
ক্ষণমেব ন বৈ তিষ্ঠেৎ বজ্য়েচ্চ বিচক্ষণ ॥ ৪৫ 
চিন্তে বিরাজিত৷ নিত্যং প্রবৃত্তি বয় শীলতা।। 
কণ্টেনোপাঙ্ঞিতং বিভ্তং যত্বেন পরিরক্ষয়ে ॥ ৪৬ 
নিরানন্দময়ং বঙ্গং বিলুপ্তমুসবাদয়ঃ | 

জীবস্তিকা সমাযোগৈঃ শোষ্যতে বঙ্গজননীম্ ॥ ৪৭ 

সমবায়ঃ পরং শ্রেষ্ঠো ভেদশৃন্যমহিংসকঃ 
ভেদযূলং প্রতিষ্ঠানং কদাচিনৈব তিষ্ঠতি ॥ ৪৮ 
সর্পস্য দংশনে মৃত্যু বুশ্চিকস্য তৈব হি। 
হজ্জ নম্পর্শমাত্রেণ মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯ 
পিত্রাকৃতিঃ সদ] পুত্রঃ পিতৃ দেহ-সমুস্তবহ | 
প্রত্যক্ষ-দেব-রূপশ্চ পিতা হি পুত্র-পাঁবনঃ ॥॥ ৫০ 

ছুবুত্তো বা স্ুবৃত্তো ব। ভক্তিযুক্তো যদি ভবে । 
ধনীবা নিধ্ধনোবাপি তণ্প্রসনো! মহেশ্বরঃ || ৫১ 
বধিরেষূ যথা বাক্যমন্ধেষু দপণনং যথা । 
মূর্জে ব্যাকরণং ব্যখ্যা সদৈব বিফলা ভবে ॥ ৫২ 
পাণ্ডিত্যুং স্থলভং বিজ্ঞে কৃৰকে হলচালনম্। 

ধান্মিকে সুলভং সত্যং বঙ্গে স্ত্রীণাং স্থুরহ্ধনম্ ॥॥ ৫৩ 



১৭৪ নীতি-কল্প-লতিক। 
শে পপ শসা স্সস্গক 

অলসে কর্ধসংযোগ স্চৌরে ধর্ম-প্ররোচনা 
দুর্জনে পরমা-নীতি মূর্থে সুশীলতা বৃথা ॥ ৫9 
মিত্রত্বং খলু সংযোগে। দর্শনে স্পর্শনে' স্ুখম্ । 
দুরে দুরগতং মৈত্র্যং নেহ-দয় ক্রমেণ হি ॥ ৫৫ 

সম্বন্ধ ধনীকে দীনে কেশরী মুগমেব 1হ। 
বিবাদে প্রভূ ভূত্যেবু কুসীদকে চ খাতকে ॥ *৬ 
শ্রেষ্ঠং তপন-পক্কান্নং ফলং মূলং জলং শুভম্। 

আগ্মি-পক্কং ন বৈশুদ্ধমল্পপ্রাণ-প্রদীপকম্ ॥ ৫৭ 

নন্দনশ্চন্দনৈস্তল্যঃ স্পর্শনালিঙ্গনে স্ুখম্। 

প্রাণাঁনন্দ করোনিত্যং সর্র্ব-ব্রৈব মহৌষধঃ ॥ ৫৮ 
মানবঃ সুচরিত্রেণ জলং লোতেন শুধ্যতি ৷ 

কাব্যং ব্াাকরণৈঃ শুদ্ধং চিত্তং শুদ্ধনহিংসয়। |॥ ৫৯ 

তীর্থং সত্যং দয়া জ্ঞানং ব্রহ্মচর্যাদয়স্তথা | 

তীর্থ, পাবনং চিন্তং ন তীর্থং সানমণ্ডনম্ ॥। ৬০ 

মরে প্লাবনে কষ্টং সুখং স্বাধীনতোতসবে | 

পরস্পরং স্থুখং ছুঃখং সংক্রামি৩ং জনেজনে | ৬১ 

শত্রু ব1 কৃতবৈরোইপি নতদ্ বৈরো ভয়ঙ্করঃ । 
ছুজ্জয়ঃ স্বজন-শক্রঃ সর্ববখৈব বিভীষণঃ || ৬২ 
যত্বেন পালয়েদ্ দেহুং সর্ব্বদ। প্রাণ-রক্ষকম্। 
পিতৃ-মাতৃ-কৃতং কায়ং পবিভ্র-ছ্বেমন্দিরম্ ॥ ৬৩ 
বালকো বামনো দেবঃ পবিত্র হর্ষ মানসঃ। 
আাজ্ঞাভঙ্গে তথা কার্যে বালকং ন বিতাডূয়ে ॥ ৬৪ 



নীতি-কুঞ্চিকা ! ১২৫ 

সর্বেষামেব রত্বানাং চরিত্রং পরমং ধনম্। 

শক্রং মিত্রং জগৎ সর্ববং চরিত্রেণ বশীকৃতম্ ॥ ৬৫ 

বষ্টি ব'ষ্টিতমে ইষ্টো বালকে ন কদাচন । 
কিমর্থং লেখনী মূর্খে পণ্ডিতে সুপ্রয়োজনম্ ॥ ৬৬ 

বৈরিণা মপকারায় বলেন সমরাঙনে । 

স্হ্দদ] মুপকারায় সার্থকং জীবনং বত ॥ ৬৭ 

আনদানং গণে সজ্ঘে নিরনে ক্ষুধিতে যদি । 

জলদানং মহাপুণ্যং তৃষ্ঠার্থ-কাতরে জনে ॥ ৬৮ 

চন্দ্রঃ স্তশীতলঃ সত্যং পুত্রতুল্যঃ কদাপি ন। 

ভপ্লু-প্রাণে ভুষারেব বসন্তে মলয়ানিলঃ ॥ ৬৯ 

সুপাঠাং পঠনাৎ ছাত্রঃ পুরুষশ্চ স্থৃকম্মণ] | 

জ্ভানা€ স্রপপ্ডিতে। ভ্ঞেয়ো গমনাদ্ধিতুরঙ্গমম্ ॥ ৭০ 

স্ুপাত্রে রমতে কার্ধ্যং গুহধর্ম্মঃ সতী স্বীযু। 

স্ক্ষেত্রে ফল-শস্যাঁনি স্নীতিঃ সভ্যমানবে ॥ ৭১ 

ভিগ্যতি পর্ববতশ্চ ডামস্কুরিত। যথা বল্লী । 

মানবস্য তথ বুদ্ধি ব্র্মাণ্তং পরিলক্ষ্যতে | ৭২ 
ভানী প্রশস্যতে নিত্যং সভায়াং সৎসমাগমৈঃ । 

ছুজ্জনে! স্বণিতো লোকে দৌমুর্খাৎ পর-নিন্দয়। ॥ ৭৩ 

কিং ধনেন শরীরেণ কিং রূপেণ ন পুজ্যতে । 

যশ্ট্রোজ্ঞান বিহীন্ষসা বিড়ম্বনা পদেপদে ॥ ৭৪ 

প্রার্থন! হি মনুষ্যাণাং কুলমানং বিনশ্যতি । 
দানেন পুজ্যতে লোকে দাতা হি দৃশ্য-দেবতা। ॥ ৭৫ 



৯২৬ নীতি-কল্প-লতিক। 

কণ্টকাৎ কণ্টকং নষ্টং বজাদ্ ব্জং বিষাদ্ বিষম্। 
দণ্ডেন দন্ু্-চৌরঞ্চ খলং খলেন হন্যাতে ॥ ৭৬ 
অলসে রোগবাসশ্চ বিস্ফোটকং সদৈব হি। 
উদ্যোগিষু বসেল্লক্ষ্রী ধনং ধান্ং সুখাদয়ঃ ॥ ৭৭ 
সত্যেন হি ভয়ং নান্তি চালীকেন ভয়ং সদ]। 

ধাশ্মিকো নির্ভয়ো নিত্যং পাপী চির সশঙ্কিতঃ ॥ ৭৮ 

অলসো দীর্থস্ৃত্রীচ সব্বকম্ম-প্রণশ্যতে । 

ন কম্মণি বিলম্বঃস্ম বিছ্যতৎবেগেন সিদ্ধতি ॥ ৭৯ 

নিবণদঃ পরিবারেষু চাজ্ঞাধীনশ্চ সেবকঃ। 
বান্ধব শ্চিববিশ্বস্তঃ সুখীনাং শুভ-লক্ষণম্ ॥ ৮০ 

অভাবো নাস্তি সংসারে ধন-ধাহ্য-জনেন বৈ। 

রোগশোকভয়ং হীনঃ কো নরে! বিদ্যাতেহধুনা ॥ ৮১ 

কুটুম্ব ভরণং নিত্যং দীনস্ত কষ্ট-কারণম্। 
পরোপসেবনং কষ্টং ভূত্যস্য প্রাণ-শোবণম্ ॥ ৮২ 
লুন্ধো গুরুঃ পতি ক্রুদ্ধঃ খলো! ভূত্যঃ খরাঙ্গন! । 

বাক্যবাণমনিব্্বাধ্যং তত্রৈব সমরাঙগনম্ ॥ ৮৩ 

মানবদ্বং ছুরাচার মমেধাখাছ্য-ভোজকম্। 

রাক্ষসং নৈব পশ্যামি রাক্ষসঃ পর-শোবকঃ ॥ ৮৪ 

কল্পবৃক্ষঃ সদাপত্যমম্বতেব চিরং শুভম্। 
বংশবুদ্ধি করং ন্বর্্যং ভুবনে পরমং ধনম্ ॥ ৮৫ 

গুপ্তবহিঃ সদা দেহে বাহিরে বায়ুংসাগরঃ | 

সর্বব্যাপী অদৃশ্যাত্া! প্রাণিণাং প্রাণধারকঃ ॥ ৮৬ 



শত শশী শিস 

নীতি-কল্প-লতিকা। | ১২৭ 
স্পা স্প ৮ পাশপাশি সি পপ ্দ স সপপ প 

শম্যং স্তন্যং জলং দাত্রী অন্যান বহতি বক্ষসি। 
ব্যক্গতে বামুরূপেণ মাতৃ-রূপা বস্থুন্ধরা ॥॥ ৮৭ 

পণ্ডিত মনুলোমেন প্রতিলোমেন হজ্জ নম্। 
ইতরমন্ন দানেন সুণ্রীত্যা পৃথিবীং জয়ে ॥ ৮৮ 
জ্ঞানং ভূষয়তে রূপং চিত্ত: ভূষম়তে কুলম্। 
বিস্তং ভূষয়তে মানং স্বাস্থ্যং ভূষয়তে নরম্ ॥ ৮৯ 
শিল। জতুং যথা শৈলে জলে যথাহি নীলিক। । 
সর্বনাশকরী নিত্যং মানবে জড়তা তথা ॥ ৯০ 

দহতি পরিপাশ্বস্থং সজ্জনং স্বজনং জনম্। 

ভ্রাতরং বান্ধবং সব্বং হুতাশনেব ছুজ্জন2 ॥ ৯১ 

ছজ্জনানাং বিমূঢ়ানাং ন ঘ্বণাচাপকণ্মণি 1 
আশ্রিতেবা! বিনীতেব। ন চিন্তে করুণাকণা ॥ ৯২ 
কিং মানেন কিং দানেন আকাশারোহণেন কিম্। 

চিত্তমলং বিধৌতং ন জ্ঞান-বিগ্ভাবলং পিন! ॥ ৯৩ 
সততা ভদ্রতা সত্যং পর-প্রশংসনং দয়া। 

অনস্ুয়া যশঃ খ্যাতিবর্ততে ভদ্র-সঙ্জনে ॥ ৯৪ 

যাতায়াতং সুখং দৈন্যং সর্ববক্ষণং ন তিষ্ঠতি। 

ইন্দ্রজালমিদং সর্ববং ক। চিন্তা হুংখ-দর্শনে ॥ ৯৫ 

বিচারক শ্চলচিত্তো নীতি হীন: কুশাসনম্ | 

প্রীতিহীনৌ প্রজাভূপোৌ অচিরাৎ পতনং প্রুবম্ ॥ ৯৬ 

শাসনং জন-রক্ষার্থং ধনেন দীন-পোবণম্। 

প্রজভভিপৌ সদ। প্রীতৌ তশ্মিন্ রাজ্যং সুগপ্রদম্ ॥ ৯৭ 



১২৮ 'নীতি-কুষ্চিকা 

কন্মণা জায়তে দণ্ডং শমনে করুণা কুতঃ | 

পর-প্রপীড়ুনে ছঃখং ধনেন কিং করিষ্যতি ॥ ৯৮ 

বরং ন খাছ্চং ন কদা কদন্নং 
বরং ন বিভা ন কদাপ্যবিদ্য। । * 

বরং ন শিক্ষা ন কদ। কুশিক্ষা 

বরং ন শক্তি ন' নরেধু দণ্ডম্ ॥ ৯৯ 

নমামি মাত বন্ধে নমামি 

নমামি শর্বামপারভাবাম্। 

নমামি পুণ্যং ক্ষরমক্ষরাং তাম্ 
নমামি শিত্যাং শিরসাং নমামি ॥ ০০০ 

সমাপ্তা 

কাব্য-নিকেতন 
( সংস্কৃত পল গ্রন্থ লেখার অপূর্ব সুযোগ ) 

এখানে সংস্কতে কাব্যগ্রন্থ রচিত ও অনুদিত হয়। 

প্রবন্ধ উপহার শ্লোক পত্রাদি ও সংস্কতে 

পদ্যে লিখিয়। দেওয়া হয় 

সম্পাদক £--১৬২এ বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা । 

সুবীর গুহ, বি-এল্ কর্তৃক ১৬ নং মার্কাস লেনস্থ শশী প্রেসে মুদ্রিত। 



০শল্ক্িস্পিভ্চ্ু 

জীলনে মমকা চিন্ত? নদয়! যদি ভারতী । 

স্বাগতা কবিতা বত্র তত্র কা পরি-বেদনা ॥ 

বিবাহঃ পরমে? ধম্মো বংশ রক্ষাকরঃ শুভঃ । 

দাম্পত্য মিলনং সখ্যং বাৎল্যমুপজায়তে ॥ 

মানবা ধনমিচ্ছন্তি মাংসমিচ্ছন্ভডি রাক্ষলাঃ | 

তাপসা' মু্তি মিচ্ছন্তি বিদ্যামিচ্ছন্তি প্তাঃ ॥ 

খবরে! জ্ঞানমিচ্ছন্তি তটমিচ্ছন্ভি নাবিকাঃ । 

পেটুকাঃ খাগ্যমিচ্ছন্তি বাদমিচ্ছন্তি হঙ্জনাঃ ॥ 

খাছ্যে বাক্যে তথা কাব্যে স্বান্যার্থে প্রিয়নজমে। 

শুচিত্বমতি কত্ব্যং সস্ভতান-প্রতি-পালনে ॥ 

জন্-স্ডিকরী গেহে মেরুদণ্-্যরূপিণী | 

লুখদ1 ভোগদা ভাষ্য! মাতেব হিতকারিণী ॥ 

বিবাদদে সকলং শুন্ঠং দাসত্বে জীবনৎ তথা । 

জড়তেে যৌবনং শুন্যং দারেদ্র্যে জ্ঞান গৌরবম্ 

কে ন নিলীড়িতাঃ ছঃখৈঃ কে ন বৈ মতিশ্বিভ্রমাঃ | 

কে ন বিনিন্দিতা নৃণাং কে ন শাঠ্যৈঃ পরাজিতাঃ 

ভিক্ষুকঃ প্রাপ্ত-দানেন নুর্খশ্চ পরি-ভাষণৈঃ । 

পগ্ডিতঃ শান্স্র-বাক্ফ্যেন বশ্দ্োৎকোচেন ভুঙ্জনঃ ॥ 

নিশ্বাসে নাস্তি বিশ্বালো জীবনং ক্ষণ-ভঙ্গকুরম্ । 

যৌবনৎ ধন-রত্রঞ্চ বর্বরে গর্বব-কারণম্ ॥ 
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কিং কুর্র্বন্তি নরাঃ সব্ধেরস্ত্েনাপি বলেন হি। 
রক্ষতি চেশ্বরো বস্য তন্য কা পরি-যাতনা ॥ 

চিকিৎন। সময়াতীতে বিবাহে! যৌবন গ্তে । 
খখং কৃত্বা তথা দানং শোচনা চ পদেপদে।॥, 

খলে সখ্যৎ বলেনৈক্য মৃঘিছুঃখং জড়ে ধনম্। 
অস্ফিরং নতি দৈহ্তঞ্চ মেঘচ্ছায়]! বতেব হি ॥ 

অনাক্নকো বথা রাজ্য মপ[তুতেো যথা গুরুঃ ॥ 

অনধীতা যথ। বিদ্যা ভূমিরক্ষষিতেব হি ॥ 
প্রশস্তভং পণগ্ডিতে শাক মক্ত্রধ্চ নৈনিকে শুভম্ । 
ক্লুষকে লাঙহ্গলং শস্তং কায্সস্ছে কলমে! বলম্ ॥ 

তরঙ্গেব মহাক্রোধঃ প্রাণ-নৌকা নিমজ্জনে । 

ভবার্ব-পরিত্রাণে সংবমঃ খলু সম্বল ॥ 

সুখঞ্চ ধন-সংপ্রাণ্ডি সুখঞ্চ দেশ-পুজনম্। 
সুখং কাব্য-রসান্বদঃ সুখং স্বাধীনতা পরম. ॥ 

কুতিঃ ভ্ভানং ধনাসক্কে কুততঃ সত্যঞ্চ হুজ্জনে । 

কুতঃ স্বান্হযমনাচারে কুতঃ স্ুখং নিরুগ্যমে ॥ 

স্বধর্ট্দে যন্ত ন প্রীতিঃ স্বদেশে স্বজনে গণে । 
নাস্ভি সুমঙ্গলং তস্য সববন্র চাশুভং বতুঃ ॥ 

নৈন্যেন কিং ব্রিপু-পরাক্রম-শহ্কিতেন, 
অন্সেন কিং গরল-কুশ্ু-নিমজ্জিতেন । 
বন্ধেণ কিং মল-যুতেন-বিভূষিতেন, 
পুজেণ কিং চরিত-নীতি-বিবজ্জিতেন 



স্পল্বিশ্পিউউন্ন | 

ভম্দঞশাজ্্ম্থ 

সব্বছন্দঃ সমাখ্যাতধ পিঙ্গলেন মহাত্মনা। 

সর্ববাদিমধ্যাস্ত-গ লৌ ন্লৌ ভ্যৌ ভৌ স্তো তরিকা গণাঃ ॥ 
নমস্ত-বাডময়ং ব্যাণ্ডং ভ্রেলোকাযমিব বিষুণ]। 

মন্ত্রিগুরু-স্ত্রিলঘুশ্চ নকারো৷ 

ভাদিগুরুঃ পুনরা দিলঘুর্যঃ | 
জে] গুরুমধ্যগতেো। র লমধ্যঃ 

সোহম্তগুরুঃ কথিতোহইস্তলঘ্ুস্তঃ ॥ 

গরুরেকে। গকারজ্ভু লকারো লঘুরেককঃ। 

ক্রমেণ চৈষাং রেখাভিঃ সংস্থানং দর্শ্যতে নথা ॥ 

ম-্(যত7);ন-0111 )ভ-(711/য- 61717) 

জ-(6171/)2র-(717/2স-(117 15 ত-7(0771) 

গ-- (7); ল--(1)। 

আধ্য! চতুক্ষলাদ্যস্ত সর্ব হধ্যে চতুর্গণাঃ, 

ব্যঞ্জনাস্তে। বিসর্গান্তে! দীর্ঘ যুক্তপরো গুরঃ 

নানুত্বারশ্চ পাদান্তে! বা ইত্যুক্তো। ছিমান্তরকঃ । . 5, 

বদ নাপি ক্রমং যোগে লদ্বুতাপি ক্ষচিদ্ গুরুঃ ॥ 
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শ্লোকচার্বাদিসংজ্ঞা স্তাদ্ যতিবিচ্ছেদসংজ্ঞিক] ! 

জ্ঞেয়ঃ পাদশ্চ তৃরধ্যাংশে যুকূনমং বিষ্সস্বযুক ॥ 

সমমদ্ধলমং বুর্ভং বিষমঞ্ তৃতীয়কম্। 

আধ্য। লক্ষ ত্বষ্টগণাঃ সদ1 জো বিষমে ন হি। 

যষ্ঠে জোন লৌ বাপি ভবেৎ পদং যষ্ঠে দ্বিতীয়লাৎ। 

আদিতঃ সপ্তমে হুম্থা দ্বিতীয়ার্ধে শরে ততঃ । 
ত্রিগণাভ্বিশ্চ পথ্যা স্যাদ্িপুলা বহি-লজ্বনাৎ। 
গ. মধ্যে ছি তুব্যোৌ জো চপলামুখপৃর্ব্বাদিচাঁপলা । 
দ্বিতীয়ার্ধে নজঘনা আব্য। জাতেশ্চ লক্ষণম্। 
আর্ব্যা প্রামথাঞ্ধলক্ষ্ম গীতি হ্যাচ্চেন্দলছয়ে | 
উপগ্ীতিদ্বিতীয়াদ্ধাহ্দগী তিব্যত্যয়াদূভবেৎ । 

আর্য গীতিশ্চান্তগুরুগাঁতিজাতেশ্চ লক্ষণম্। 

ষট.কল! বিষমে যদি সমেইঙ্ট্রৌ ন নিরন্তরাঃ | 
সম1 পরাশ্রিত। ন স্ভাদ্বৈতালীয়ে রলৌ গুরুঃ । 

অন্ভে তো পুবর্ববদিদমৌ পচ্ছন্দদিকং মতম্ । 
ভাদেগী শ্যদাপাতলিক জ্বেয়াথে দক্ষিণান্তিকা : 
পরাশ্রিতো দ্বিতীয়ো লঃ পাদেষু নিখিলেঘপি । 
উদীচ্যব্বত্তিরসমে প্রাচ্যব্বতিস্ত যুখকে । 
সপঞ্চমচতুর্থাংশে যুগপৎ ততো প্ররত্তকমূ । 

উদীচ্যাগ্ত্বি সংযোগাদ্:যুগ্মপাদৈকপাদিকাঁ। 
চারুহাসিম্ঠ বুগ্লাজ্ঘেন বৈতালীয়স্ত সংগ্রহঃ | 
বক্ত,ং নাগ্ান্সসৌ স্ঞাতাং চতুর্থাদ্ যগণে ভবেৎ। 
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পথ্যাবক্তং জেন সমে বিপরীতাদিরগ্ঠথা । 

অসমে নশ্চ চপল বিপুলা লঘুনপ্তমা । 

নিখিলে বা সৈতবন্য আৌ স্তৌ চান্গেস্তপুর্বাকৌ । 

ঘোড়শলোইচল-ধৃতিমণত্রা *সমকমুচ্যতে । 
নবমলস্তথা গোহস্তযঃ জোন্ লৌ বাতান্বুধেষ থা । 

বিশ্লোকঃ স্যাত্তচ্চতুক্ষিগুণাদ্বানবাসিকা । 
বাণাইনবকেষু স্তাল্পশ্চিত্রা ষোড়শাত্মিক! । 

সমমাত্রা সমাদিষ্টং প“খকুলকমীরিতম্ । 

বত্তমাত্র! বিনাবর্শৈলণবর্ণা গুরুভিবিনা । 

গশুরবো লৈদলে নিত্য প্রমাণমিতি নিশ্চিতম্ । 

অষ্টাবিংশতিলা গন্ভ1 প্রথমাদ্ধে দ্বিতীয়কে । 

ভ্রিংশদন্যাং শিখা গন্ত। খঞ্জা তদ্বাত্যয়াদ্্ভবেৎ । 

যোড়শানঙ্গক্রীড়া গ1 ছাত্রিংশচ্চরমে চ লাঃ। 

সপ্তবিংশতিলা গন্ভ1 দলয়ে। রুচির! ছয়োঃ । 
মাত্রার্ত্বানি চোক্তানি বর্ণবিস্তানি বচমি বে । 

জ্ীরুকুথা গেনসা জ্ঞেয়া অতু/কৃথা স্ত্রী গুরুদ্বয়ম্। 

মো নারী রে! মৃগী মধ্যা মগ কন্ প্রতিষ্ঠয়] । 

ভো গৌ পংক্তিঃ লুপ্রতিষ্ঠা তন্ুমধ্যা তষৌ স্বতা। 

ন যাভ্যং বাল-ললিতা গায়ত্রীছন্দ এবহি। 

*মসগৈম লেখা স্যাহঝ্িকিছন্দঃ স্মতং বুধৈঃ | 

ভৌ গে চিত্রপদা খ্যাতা বিছুন্সালা মমৌ গণ! 
মাণবকং ভাৎ তলগা নৌ গৌ হংসরুতং স্মতম্। 
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সমানিকা রজগলা জরল। গঃ প্রমাণিকা। 

আভ্যামন্যদিতানং স্যাদনুষ্ট পছন্দ ঈরিতম্ ৷ 

রনসৈঃ স্গাদ্ধলমুখখী নৌ মঃ শিশুভূতা ভবেৎ। 
বৃহতীচ্ছন্দ ইত্যুক্তং নমৌ জগো বিরাজ্জিতম্। 
পণবং স্তান্মনষগৈম বুরসারিণী ভবেৎ । 
রজাভ্যাঞ্চ রগাভ্যাঞ্চ রুক্সবভী ভমৌ সগৌ। 

মত্ত ম-ভ-স-গৈবু'ক্তা নরজা গো মনোরম | 

₹ক্িছন্দঃ সমাখ্যাতং জনতা গ্রাবুপস্থিতম্। 

তো জো গাবিল্দ্রবজ্ঞা স্যাজ্জতজ গা! গুপপুর্ববিক । 
উপজাতয়োহন্টাগন্তাঃ সুমুখী নজজা লগোৌ । 

ভভভা গৌ দোধকং স্াচ্ছলিনী মমতা গণৌ । 

শ্রীর্ভতৌ ননগাঃ প্রোক্ত1 পঞ্চভিঃ ষড়ভিরেব চ। 

মগনা নো গো ভ্রমরবিলপিতমুদাহ তম্ | 

রথোদ্ধতা নৌ রিলগাঃ স্বাগতা রনভা। গগৌ 
বৃত্তা ননৌ সগৌ গঃ ম্যান রলৌ গঃ সমুদ্ড্রিকা । 

রজরা ল্ৌ শ্েনিক। স্যাজ্জসতা। গৌ শিখণ্ডিতম্ । 
ত্রিষ্প.ছন্দঃ সমাখ্যাতং পিঙ্গলেন মহাত্মন1। 
রনৌ ভসৌ চন্দ্রবর্মবংশস্থৎং স্যাজ্জতৌ জরো । 

ততো জরাবিন্দ্রবংশ। বেদসৈস্ভোটকৎ ল্মূতম্। 
নভৌ ভ্ দ্রুতবিলম্থিতং পুটশ্চ ঝ্টান্ননৌ মযো ? 

, বুন্গুবেদৈশ্চ বিরতিসুর্দিতবদনা ত্বিয়ম্। 

ননররৈঃ লমাখ্যাতা নয়না যস্তথা ভবেৎ। 



[ ছ ] 

স। তু কুস্ুমবিচিত্র। জলোদ্ধিতগভী রসৈঃ । 
জনৌ জলে চ পাদেষু চতুরৈঃ জ্র্ধিণী মতা । 
ভুজঙপ্রয়াতং বত্তং চতুভির্ষৈঃ প্রকীন্ভিতম্। 
প্রিয়ংবদ। নভজ রৈশ্চ মণিমাল। তযৌ তযৌ, 
গুহবক্তৈ,শ্চ সম্গিদ্রা ললিতা স্যাৎ তভোৌ জ্ঞরো । 
প্রমিতাক্ষর1 সজলসৈরুজ্জলা তু ননৌ ভরৌ । 
মতমী যযৌ বৈশ্বদেবী পঞ্চাশৈশ্চ যভির্ভকেৎ। 
মভো সমৌ জলধরমালান্ধান্তৈ্'তির্ভবেৎ । 
নৌ ততো গঃ ক্ষমাবৃত্তং তুরগৈশ্চ রসৈর্যতিঃ 
প্রহবিণী মনৌজ. রো গা বহিভিদ শভিষতিঃ 
জভোৌ সঙজ্জৌ গো! রুচির] চতুর্ভিশ্চ গ্রহৈষতিঃ 

মন্তমন্ুরং মতযাঃ সগৌ বেদগ্রহৈবতিঃ | 
মঞ্জভাষণী সজসাজ গো স্ুনন্দিনী সজ-দামশো 

ননৌ ততো চক্ক্রিকা গঃ সপ্তন্ডিশ্চ রনৈধতিঃ | 
অসম্বাধা মতন লা গগো বাণগ্রহৈর্যতিঃ । 
ননরাঃ 1 লঘ্ভুগুরুন্যরৈঃ প্রোক্তা পরাজতা । 

ননৌ ভনৌ প্রহুরণ-কলিকেয়ং লগে তথা । 
বসম্ততিলকৎ লিংহোন্নতা তভ্জা জগ গুরুঃ 
ভজৌ! নৌ গগণ বিন্দু বদনাথ নুকেশরমূ । 
নবন1 রলগাঃ পাদে শর্করী প্রতিপাদিতা 1 

চতুর্দশলঘুহলযাচ্চ শ্রেষ্ঠা শশিকলা সগা ৷ 
রসগ্রহঘতিঃ অকৃস। বনস্ুণৈলযতিস্তথ। | 
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প্যান্মণিগুণ-নিকরে! মালিনী ননমা বযৌ | 
বন্ুত্বরযতিঃ স্যাচ্চ নজৌ ভজ.রাঃ প্র দ্রকম্ । 
এল! সজৌ নযৌ যঃ স্যাচ্চিত্রলে 1 স্বরষ্টিকৈঃ। 
মরৌ মষৌ যশ্চ ভবেছুক্তেয়মতিশর্করী । 

স্বরাৎ খং ব্বভগজজ ভ্িত্তং ভ্রননা নগো | 

নযভজ রা বাঁণিনী গঃ পিক্গলেনাভিরীরিতা । 
রসরুদ্রৈঃ শিখরিণী যমৌ নসভল। গুরুঃ | 
বনু গ্রহযতিঃ পুর্থী জলৌ জসবযলাগুরুঃ | 

দশস্বরৈর্বংশপত্রপতিতং ভৌনৃনভা লগ ॥ 
ষড় বেদাশৈশ্চ হরিণী নপম1 রনলা গুরু । 
মন্দাক্রান্তাব্বিষড়মগৈম ভনাস্ততগ। গুরুঃ ॥ 

নর্দ্টকং নজভা। জলৌ৷ গো ষত্তিরেব চ | 
সপ্তত্ব্ন্ধিঃ কোকিলকমত্যষ্টি স্যাচ্চ পুর্ব্ববৎ ॥ 
ভূতত্বশৈঃ কুস্ুমিতলত1 ম্ তো স্তৌ ষ যৌ ধুতি । 

সাজার মৌ ন্ নো রৌ মেঘবিস্ফুঙ্জিতা রগ ॥ 
শার্দুলবিক্রীড়িতং মঃ সুর্ধশ্বৈঃ সজ, সভা স্তগৌ । 

ছন্দে! হাতিধৃতিঃ £শ্রাক্তমত ভগ্ধাং কৃতির্ভবেশ ॥ 

সপ্তার্শবর্ত,ঃ সুবদদনা আৌ ভনৌ যভলা শুরুঃ | 
বৃত্ত রজেৌ রজৌ পাদে রজৌ গো লঃ রতির্ভবেৎ ॥ 

'জিনগুকৈঃ অধ্ধরা স্যাং প্রক্কতিত্র ভনৈস্ত্রিয়ৈঃ।* 
. হ্দিগর্কৈর্ভদ্রকং ভৌ নে নরনা গে। যথার্কতিঃ ॥ 

নজৌ ভশ্চাশ্বললিতং জভোৌ জভলগা ভবেৎ। 



(ব) 

মতাক্রী ডুশ্চাষ্উবাণদশটকৈমেঁ তনেৌ ননৌ। 
নলৌ গুরুস্চ বিকৃতিচ্ছিন্না সংক্লৃতিরুচ্যতে । 
পণ্ধাশ্বা্কৈর্ভতৌ তন্বী নলভা ভনয1 গণাঃ। 

ক্রৌঞ্চপদ1 বাণশরবসুশৈলৈর্ভডমৌ সমৌ । 

নৌ। নৌ গোহতিক্লুতিঃ প্রোক্তাচ্ছন্দে। ভ্যৎকৃতিরচ্যতে 
বন্বীশ্বাশ্বৈম মতনৈই স্যাদৃভূজঙ্গবিজ ভ্ভিতম্। 
ননরনৈলগধুক্তিশ্চ অপবাহাখ্যকং মতিঃ। 

গুছৈঃ ড়ভী রনৈর্বাণৈ মে৭ নাঃ ষটু সগগা গণাঃ | 
চগুবৃত্তিপ্রপাতোহসৌ দণ্ডকো! নৌ ততো গরাঃ 

রেফর্দ্ধাস্তকাদত্য ব্যালজীমুততকাদয়ঃ । 
সনসলগাশ্চ বিষমে পাদে যছ্যপচিত্রকম্। 

সমে ভৌ ভগগাঃ স্যুশ্চ দ্রুতমধ্যা ভভৌ ভগৌ। 
গঃ পাদদে বিষমেইন্ত্র নজৌ জ্যৌশ্চ গণৌ স্মতো। 

বিষমে বেগবতী সাগঃ সমে ভৌ ভো! গঞগোৌ গণাঃ। 
পাদ্দেহসমে তজৌ রে! গঃ সমে মনৌ জগো গুরুঃ | 
ভবেদ্ ভদ্র-বিরাট্ কেতুমতী তু বিষমে নৌ । 
সগে সমে ভর নগগা আখ্যানকীত্াসমে । 
তৌ জো! গগৌ সমে পাদে জতজ1 গুরুকছয়ম্। 

বিপরীতাখ্যানকৎ স্যাদ্ বিষমে জন্তজে গগো। 
ততো জগৌ নতম গঃ স্যাৎ পিঙ্গলেন হ্যাদাহৃতম্। 
পাদেহথ বিষমে চৈব পুষ্পিতাগ্র! ননোৌ রযৌ। » * - 

সমে নজৌ জরো গশ্চবৈতালীয়ং বদস্তি হি। 
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রৃত্তাথণপরবক্তাখ্যমৌপছন্দপিকং পরম্ । 
বাজ্মতী রজর] য স্যাদ্ যুগ্মে জরজা রগৌ । 
প্রথমোহষ্টাক্ষরৈঃ পাদে! ছিতীয়ে দ্বাদশাক্ষরৈঃ । 
তৃতীয়ঃ ষোড়শারৈশ্চ বিংশদ্বর্ণেশ্চতুর্থকঃ | 
সামান্যলক্ষণং পদচতুরূপ্বাভিরধস্য বি। 

আপীড়ঃ নর্বলঃ প্রোক্তঃ পুর্বপাদাস্তগদ্বয়ঃ । 

দ্বিতীয়েহস্টক্ষরৈঃ পাদে কলিকা প্রথমেহর্কজে | 

লবলী স্যাঁৎ ভূতীষেহথ পুর্ব্ববচ্চাষ্টকাক্ষরে । 
প্রো] চাম্ৃতধারেয়ং চতুরষ্টাক্ষরে সতি। 
নজ্যৌ সলো চ গথমে ন;ক্ঞা গো দ্বিতীয়কে । 
তৃতীতে ভনভা গশ্চ চতুর্থে সজসা জগ । 

পূর্ব সাৎ সৌরভকং তৃতীয়েহজ্বে বনৌ ভগ । 
ললিতঞ্চোদ্ধতাবৎ স্যাৎ তৃতীয়েহঙ্বে ননৌ সসৌ । 

উপস্থিতপ্রচুপিতং প্রথমেহঙ্ৰেই মসৌ জভোৌ৷ | 
গে দ্বিভীয়ে সনজর গস্ত তীয়ে নন চ সঃ। 
নে নজা যশ্চতুর্থে স্যাৎ শেষপাদাশ্চ পুর্ববু। 
ভূত্ভীয়েহড্বে। বিশেষশ্চ বৃত্ত স্যান্পৌ সনৌ নস । 
আর্ভং তজরাঃ পাদে তৃতীক্েইন্যচ্চ পুর্বববৎ। 

পুর্র্ববৎ প্রথমং শেষে তজ,রাঃ শুদ্ধবিরাড়ভবেৎ। 
বিষমাক্ষরপাঁদং বা পঞ্চষট্কাদিষ্লীবকমূ । , 

ছন্দ্বোইত্র নোক্ত। গাথেতি দশধন্মার্দিবদূভবেৎ । 

প্রস্তার আন্ত গ্োহথো৷ লঃ পরতুল্যোহথ পূর্ব্গঃ 
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নষ্টমধো সমেইঙ্কে লঃ সমেহদ্ধে বিষমে ঞুরুঃ | 
প্রতিলোমগুণং লাগ্চং দ্বিরুদ্দিষ্টক একনুৎ | 
সংখ্যা দ্বিরদ্ধে রূপে তু শুন্তং শুন্ে দ্বিরীতিম্ | 
তাবদদ্ধে তদ্গুণেতং দ্বিদ্বযানস্ত তদন্ততঃ | 
পরে পুর্ণং পরে পুর্ণ মের: প্রস্তারতো! ভবেৎ 

লগনংখ্য। বৃত্তসংখ্য। চাগ্যাঙ্গুলমথোদ্ধিতঃ | 
সংখৈৰ দ্িগুণৈকো নাচ্ছন্দঃসারোইয়মীরিতিঃ | 

লঘু গুরু বিন্যাস চিহুম্ 

লদ্ভু চিহ্ন (1) . গুরু চিহুম্ (৬ / 
বিষম বৃত্তানি । 

বক্ত ম--১ব পাদে (৮ )--৬৬৬৬ | ৬৬৬ ২য় (৮ )--৬৬৬৬ | ৬৬৬ 

৩য় (৮)-__-৬ | ৬৬ ৬৬৬ ৪র্থ (৮৬৬৬৬ | ৬৬৬ $ পথ্যা বক্ত ম-- 

১ম (৮)--৬। ৬7 ৬৬। ২য় (৮)--৬৬।।। ৬ ৬ ৩ম (৮)--৬৬৬ 

॥ ৬৬৬ ৪র্ঘ ৪৮ )--৬৬৬ | ৬1৬5 অন্ই্প-্-১ম (৮)৬। ৬॥ ৬৬। 

২য় (৮--৬1৬॥৬।৬ ৩য় (৮)--॥ ৬৬। ৬৬৬ ৪র্থ (৮)--৬৬ 
ভাটি ও ঞ্ি 

11৬৬3 



( ড) 

মাত্র! ব্বস্তান্সি 

আধ্য। গাথা--১ম চরণে (১২)-৬৬৬।৬৬ ২য় (১৮)-৬। 11৬৬৬ 

|1৬ ৩ (১২)1111 1৬1৬; | ৪র্থ (১৫) 1৬।৬৬/৬৬৬ | পথা। --১ম (১২) 

_ল 1111 1৬৬ ২য় (১৮) ৬ 1৬৬)৬/৬৬৬ ওম (১২) 1111৬ 111৬ ৪র্থ 

(১৫)-৬৬।। ৬ | ৬৬৬ বিপুলা--১ম (১৮)-৬৬ 11৬৬৬ | ৬৬ ২য় (১২) 

-:৬৬]। 11৩৬৬ ৩য় ( 8)-5৬. 1৬৬৬৬ ৪র্থ (১৩)-০৬৬৬।৬। 1৬ 1চপলা1-. 

১ম (১২)-।। ৬] ৬৬৬ ২য় (৮) ৬। ৬৬/৬/৬৬৬ ৩য় (১২) ৬৬৬৬৬ 

৪র্থ (১৫)-। ৬।৬৬1৬৬৬ মুখচপলা ১ম--(১২)- ৬|1৬।৬৬ ২য়--(১৮)-5।৬ 

৬৬1৬।৬৬৬ ৩য় (১২) 5৬11 11 ৬৬৬ ৪র্থ--(১৫)-৬। 1৬৬11 ৬ 

জঘনচপলা ১ম (১২)-৬৬৬৬।।৬ ২য় (১৮)-5৬111৬৬।। 1৬৬ 

(১২1-5৬৬।৬।৬৬ ৪র্থ (3১৫)-51৬৬। | 111 ৬৬ গীতিঃ--১ম (১২55 

৬। 1৬৬৬ ২য় (১৮)-5৬। ৬1৬৬] । ৬।। ৩য় (১২) ৬৬৬৬৬৬ ৪র্থ 

(১৮)51৬৬।৬।/৬৬৬৬ উপগীতিঃ--১ম (১২)--। 1৬৬৬৩ হয় ১৫)--৮ 

৬৬৬৬।৬৬| ৩য় (১২) 2৬৬ । 11৬৬ ৪র্ঘ (১৫)--৬|। ৬৬1 ৬৬৬ 

উদ্গীতি:--১ম (১২)-৬৬।৬|৬। ২য় (১৫ )-_-৬৬৬৬।৬৬৬ ৩য় (১২ )-_ 

৬৬৬৬৬৬ ৪র্থ (১৮) ৬ || ৬৬।৬। ৬1৬১ আধ্যাগীতিঃ--১ম (১২) 

৮৬৬৬ | 111 ৬১ ২য় (২০)--। ৬। ৬৬। ৬1 ৬। | ৬৬ ৩য় (১২) 

৬৬৬৬৬৬, চর্থ (১৮)-৬৬৬৬। ৬।|| ৬।৬3 বৈভালীয়ম্-_-১ম(১৪) 

11 ৬।|৬।৬। ৬, ২য় (১৬)-1। ৬৬। | ৬।৬। ৬, ৩য় (১১)-- 
| 1৬11৬ 1৬1৬, ৪র্থ (১৬)--৬৬৬৬৬। ৬। ৬; ট্রপছন্দসকম-_- 

, ৯ম (১৬ )-7৬৬৬৬ 1 ৬ | ৬৬১ হয় (১৮ )-__-৬৬৬ || ৬1 ৬। ৬৬, ৩য় 

(১৬) ৬৬৬৬ | ৬ ৬। ৬৬, ৪র্থ-(১৮)--৬৬৬ || ৬।৬। ৬৬, 



(ঢ) 

পজঝটিকা--১ম চরণে--(১৬)--1111 ৬৬৬৬৬৬ ২য়--( ১৬)--11 | 
৬।। ৬।| ৬৬, ৩র--(১৬)--৬।|1111 ৬11৬, ৪র্থ₹( ১৬)-- 
৬।।1111৬|| ৬৬ ॥ দোহড়িকা--১ম ( ১৩)--৬৬৬।|11111 
২য়--( ১৩ )-স-৬ 1 ৬৬ | ৬৬ |, ৩য়_-(১১)--৬৬।। 11৬, ৪র্থ- 
(১১) | ৬।।11 ৬$ (এই ছন্দে রাধারুষ্জের বড় আনন্দ হয়) 
মাত্রার অস্তবর্ণ কখন গুরু কখন লঘুও হয়। 

মাত্রা বৃত্তানি সমাঞ্তানি। 

দবাক্ষর! ৬৬, ্ রাক্ষরা! ৬৬৬, মুগী ৬1৬, চতুরাক্ষর1 ৬৬৬৬, সতী 111 ৬, 

পড়ক্তি ৬। | ৬৬, প্রিয়া || ৬ ৬, তন্তুমধা। ৬৬ | | ৬৬, শশিবদন! || 11 
৬৬, সোমরাজী । ৬৬ ৬৬, মধুমতী। 11111 ৬,কুমার লতিকা]। ৬।।। 
৬৬, মদলেখা! ৬৬৬ || ৬, চিত্রপর্দ। ৬। | ৬।। ৬৬, মাণবকম্ ৬।। ৬৬ 
৬, বিদ্যুৎমালা ৬৬৬৬৬৬৬৬, সমানিকা ৬ | ৬1 ৬। ৬), প্রমাণিকা। ৬।৬ 

| ৬। ৬, নরাক্ষর! বৃহতী | 11111 ৬৬৬ মণিমধ্যম্ ৬।। ৬৬৬ || ৬তুজপ- 
সঙ্গত ।| ৬ | ৬। ৬ | ৬+ চম্পকমালা ৬।। ৬৬৬1 ৬৬, মতা (দশাক্ষরা) 

৬৬৬৬ | 111 ৬৬, ত্বরিত গতি ।| 11 ৬। 11৬, মনোরমা ||| ৬। ৬ 
| ৬। ৬, ইন্দ্রবজ! ( একাদশাক্ষরা ) ৬৬ ৬৬।| ৬। ৬৬, উপেন্্র বন্ধ 
| ৬। ৬৬।। ৬। ৬৬, সুমুখী | ||| ৬।| ৬।|৬; শালিনী ৬৬৬৬৬ | ৬ 
৬। ৬৬, বাতোম্মাঁ ৬৬৬৬ || ৬৬। ৬৬, ভ্রমর বিলাসিতা ৬৬৬৬ 1111 
৬, অঙ্কুল! ৬। ৬৬ || ৬৬, রখোদ্ধতা ৬। ৬। || ৬। ৬।৬, স্বাগতা 
৬। ৬11 ৬।| ৬; দোধকম্ ৬।| ৬।| ৬।| ৬৬, মোটনকম্ ৬৬।। ৬ 
|| ৬।। ৬, শ্বেনী ৬। ৬। ৬| ৬। ৬। ৬, চক্রবর্্জ (দ্বাদশাক্ষর! ) ৬। ৬ 
11 ৬।111৬, বংশস্থবিলং 1৬1৬৬|।৬1৬।৬, ইন্দ্রবংশা ৬৬৬৬ | ৬। ৬ | ৬, 
জলোদ্ধত গতিঃ। ৬।|1৬।৬।। | ৬ তুজঙ্গ প্রায়াতমু | ৬ ৬। ৬৬। ৬৬ 
| ৬৬, ভোটকম্, || ৬।। ৬।| ৬।| ৬, ম্্রকৃবিণী ৬। ৬ ৬ ৬৬1৬৬ | ৬, 

বৈশ্তদেবী ৬৬৬৬৬৬ | ৬৬1 ৬৬, প্রমিতাক্ষরা | | ৬। ৬।11৬।1৬, 
দ্রতবিলম্িতম্ ||| ৬।| ৬।1৬। ৬, মন্দাকিনী। 11111 ৬। ৬৬। ৬, 



পি 

কন্ছম বিচিত্রা।4 | ৬ ৬111৬ ৬, তামরসম্ | | | | ৬ | | 
৬।। ৬ ৬,*মালতী | 111 ৬।| ৬ ৬|৬, মণিমাল! ৬ ৬।। ৬৬৬৬ 
|| ৬৬, জলধর মালা ৬৬৬৬ || 11 ৬৬৬৬. প্রহর্ষিণী ( ত্রয়োদশাক্ষরা ) 
৬৬৬11 ৬।৬। ৬৬, রুচিরা ।৬। 111৬ 1৬ । ৬৬, মত্ত ময়ুর 
৬৬৬৬৬ || ৬৬1 ৬৬, চণ্ডী ।1111111৬।। ৬৬, মঞ্গুভাষিণী | | ৬। 
৬।||৬।৬। ৬, চন্দ্রিক | 1111 ৬৬ 1৬৬ । ৬, কলহংসঃ || ৬ | ৬। 
| ৬।। ৬৬, প্রবোধিতা ।1৬।৬ | 11 ৬।৬। ৬ মৃগেন্দ্রমুখম্। 111 ৬ 
|| ৬। ৬। ৬৬ শর্করী (চতুর্দশ অক্ষর! ) ৬৬৬৬৬।1। | || ৬৬৬, বসন্ত- 
তিলকম্ ৬৬। ৬।।1৬।। ৬। ৬৬, অপরাজিতা | 11111 ৬।৬।|৬| 
৬, বাসস্তী ৬৬৬৬৬ || | ৬৬৬৬৬, লোল! ৬৬৬।। ৬ ৬৬৬ 11 ৬ ৬৬, 
নান্দীমুখী (৭, যন্তী)।11111 ৬৬। ৬৬। ৬৬, শশিকল! (১৫ অক্ষর) 
|1111111111111৬, আক (৬৯যতি) 11111111111111৬) 

মণিগুণনিকর: (৮, ৭, যতি)। 11111111111 1 ৬, মাপিনী (৮৪৭ যতি) 
|111 11 ৬৬৬। ৬ ৬। ৬ ৬, লীলাখেলা ৬৬৬৬৬ *৬৬৬৬৬৬৬৬৬ বিপিন 

তিলকম্। 1111 ৬111 ৬। ৬৬ | ৬,তুণকম্ ৬। ৬। ৬। ৬।৬। ৬1৬৬ 
চন্দ্রলেখা ( ৭১ ৮, যতি ) ৬৬৬৬ | ৬৬৬৬ | ৬৬ | ৬৬, চিত্রা ৬৬৬৬৬৬৬৬৬ 
॥ ৬৬| ৬৬, অষ্টিঃচিত্রম্ (১৬ অক্ষরে ) ৬। ৬1৬।৬।৬।৬।৬।৬।, 
শভো। (৭) ৯৪ যতি )৬।|৬1৬।1111 1111৬ চকিতা ৬।। 11 ৬৬ 
৬৬৬৬ 1111 ৬৬» (৮* যতি ) পঞ্চ চামরম্ | ৬।৬।৬।৬।৬। ৬৬15 
মদন ললিতা (৪, ৬, যতি ) ৬৬৬৬।|11 | ৬৬৬। || ৬) 
বাণিনী।। 11 ৬। ৬।|| ৬। ৬1৬৬, প্রবর ললিতম্ । ৬৬৬৬৬ || 

। || ৬৬ | ৬৬, অচল ধৃতিঃ1111111111111111, গরুড় রুতম্ ।1 || 
৬। ৬ 11৬ ৬৬ | ৬ শিখরিণী (১৭ অক্ষরে ) | ৬৬৬৬৬। || 11 ৬৬ 
11৬, (৬, ১৯ যতি) পৃথ্থী (৮, ৯, যতি )। ৬৬৬ | ৬। ৬। 11৬৬৬ 
। ৬, বংশপত্র পতিতম্ (১০, ৭ যতি) ৬।।৬।৬।11৬111111 ৬, 
মন্দাক্রান্তা (৪, ৫, % যদি ) ৬ ৬৬11111৬৬৬৬ ৬৬, হরিণী, 
(৬, ৪, ৭ যতি )11111 ৬৬৬৬৬ । ৬। | ৬৭ ৬, নর্ঘটকম্৪। 111 ৬। ৬ 
1৬11৬ 11৬, বনকোকিলম্। 111 ৬।৬।।1৬।। ৬।1৬) 



(তত) 

(৭,৬, ৪ যতি) হারিণী ( ৪, ৬, ৭ যতি ) ৬৬৬৬ || 11 ৬৬৬। ৬৬। ৬) 

ভারাক্রান্ত। (৪, ৬, ৭, যতি) ৬৬৬৬ 111 ৬।৬1। ৬1৬, ধৃতিঃ (১৮ 
অক্ষরে ) কুন্ুমিত লতা বেল্িতা (৫.৬,৭ যতি) ৬৬৬৬৬ ।|11 | ৬৬ | ৬৬ 
। ৬৬, ননানম্ (১১৪৭, যতি )।111৬।৬।11৬।৬।৬৬।৬, নারা" 
চম্।11111 ৬। ৬৬। ৬৬। ৬৬। ৬, চিত্রলেখা ৬৬৬৬। 1111 ৬৬| ৬৬ 
| ৬৬, শার্দুল ললিতম্ (১২ যতি) ৬৬৬॥৬।৬।।1৬ ৬৬।|।৬। 
অতিধৃতিঃ ( ১৯ অক্ষরে ) মেঘ বিক্ফুজ্িতা। ৬৬৬৬৩ || 11 ৬৬ । ৬৬ ৬৬ 
(৬, ৬. ৭ যতি) ছায়া (৬ ১২. যতি )। ৬৬৬৬৬ 11111 ৬৬৬ | ৬৬ 1৬ 

শাদ্,ল বিক্রীড়িতিম্ (১২, ১৯ যতি) *৬৬। 1৬ ।৬।।| ৬৬৬ । ৬৬। ৬ 

স্থুরসা (৭, ১৫,যতি ৬৬৬৬।৬৬।|1111৬৬।|| ৬, ফুল্লদাম 
(৫, ১২, যৃতি ) ৬৬৬৬৬ ।।111 1 ৬৬ | ৬৬। ৬৬, কৃতিঃ (২৭ অক্ষরে ) 
সুবদনা (৭১ ১৪, ২০ যতি ) ৬৬৬৬ | ৬৬ 111 111 ৬৬৬।।|৬ গীতিকা 
11৬1৬ ৬।৬।|৬।৬।।৬।৬বৃত্তমূ ৬।৬।৬।৬।৬।৬।৬ 
| ৬। ৬।৬ শোভা (৬, ১৩ যতি )। ৬৬৬৬৬।।1 111 ৬৬ | ৬৬ ৬৬ 

প্রকৃতি; (২১ অক্ষরে ) ৬৬৬৬ | ৬৬।।1111 ৬৬। ৬৬। ৬৬ (৭, ১৪, 
২১ যতি ) সরসী। 111 ৬।৬।11৬।। ৬।1৬। ৬।৬ আকৃতি; (২২ 
অক্ষরে ) হংসী ৬৬৬৬৬৬৬৬। 11111111111 ৬৬ (৮, ২২* যতি) মদদির। 
৬।। ৬। ৬11৬1৬1৬11৬ ।। ৬ বিকৃতি; ( ২৩ অক্ষরে) 
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সমাগুম্ , , 
পপুলার আর্ট প্রিশ্টা্-_-১নং মুক্তারাম বাবুর সেকেগ্ড লেন, কলিকাতা 

টর্ট হইতে শ্রীশিবচন্ত্র মৈত্র কর্তৃক মুদ্রিত। 



সমালোচনা 
-_বুগাস্তব (১৩১৩1 ৪1 কার্তিক ) 

“রত্রশতকম্”--সংস্কত শ্লোক মালার একখবনি গ্রন্থঃ গ্রন্থকার 
শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সুললিত ছন্দ রচনায় সিদ্ধহ্ত ; তাহার 

শতকে বালক সমাজের চরিত্র গঠনের বড়ই সহায়তা করিবে । 
-বঙ্গবাসী (৯ই আধাচ ১৩১5 সন ) 

“রত্ব-শতকম্”__সংস্ক ত ভাষায় রচিত, কিন্ধু ইহার কবিতা কয়টী 
এত সহজ ও সরল যে যাহার] কিছু সংস্ক,ত জানেন, তাহারাও বুঝিতে 

পারেন ; কবিতা কয়টাতে নিত্য গ্রাস্থ অনেক সছুপদেশ নিহিত আছে । 

বাম।বোধিনী পত্র্িক। ( অগ্রহায়ণ ১৩১৩) 

শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী বিরচিত। সংস্কতে শত শ্লোক রচনা দ্বারা 
একশত সুন্দর হিতকর উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এই উপদেশ সকলের 

মধ্যে সর্বববিধ প্রধান প্রধান কর্তব্যের নির্দেশ এবং অকর্তব্যের প্রতিষেধ 

আছে; ইহ।র সংস্ক ত, বাংলার মত সরল, বিনা অনুবাদে বোধগম্য । 
“বামাবোধিনী”তে 'এই শ্বোকগুলি প্রকাশিত হুট্য়াছিল; ইহা এক্ষণে 
্স্থবন্ধ হইয়াছে ; আশা করি পাঠক পাঠিকাগণ রত্ব-শতকম্ যত্রপূর্ব্বক 
গ্রহণ করিবেন । 

বহু শান্্রদর্শা সন্্যাসী প্রবর শ্রীযুক্ত অতয়ানন্দ ত্বামী মহাশম্ 

লিখিয়াছেন । কামাখ্যা ধাম (১৩১৩ ১৪ই পৌবঝ) 

বিবিধ জ্ঞানরত্ব শ্রীযুক্ত উৈরবচন্ত্র চৌধুরী বাবাজীবন মহোদয়, 
আমি অদ্য কামাখ্যার প্রসিদ্ধ স্থানে, নীলশৈলে, প্রীক্রীজগদন্বা কামাখ্য 
তীর্ঘে, "রত্ব-শতকম্” পাইয়। পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম; 
আপনা দ্বারা কালক্রমেই আধ্ধ্য ধর্দের পুররুখাপন হইতেছে । সনাতন 

ধর্মের নীতি শিক্ষা, আচার) নিষ্ঠা, ব্রত, গুরুজনকে এবং যথাযোগ্য 
ব্যক্তিদিগকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সেবা শুশ্রীা কর! যে জীবনের একমান্ত্ কর্তষ্য, 
তাহা এই শ্রস্থে প্রকাশ করিতেছেন, আশ! করি সাধু; সন্ন্যাস ভূদেব, 



ব্রাহ্মণ পঞ্ডিত ও মহা আগণ, রত্ব-শতকম্, মনোযোগী হুইয়। পাঠ করিলে 

আনন্দ অনুভব এবং মর্তভুমে মধুর রস পান করিতে পারিবেন । 

বহু সংস্কত গ্রস্থ ৫৪লখক ও বহু শাস্্রদর্শী শ্রাক্ত পূর্ণচন্্র কাব্যতীর্থ 
মহাশয় লিখিয়াছেন (১৩৩৪ পৌব ) 

ইহার লেখক আর্ধ্য-গৌরব সম্পাদক শ্রীযুক্ত" ভৈরবচন্দ্র চৌধুরাঁ 
মহাশয়, যিনি সংস্কৃত শ্লোক রচনায় সিদ্ধহস্ত “নীতিকল্প লতিকা?, 
গ্রন্থে ছয়শত শ্লোক আছে এবং ইহ। ছয় খণ্ডে বিভক্তঃ ইহার সুনীতি্রদ 
শ্লোকগুলি পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয়। 

গ্রন্থকার মানব জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় স্থনীতি সকল সরল 

সংস্কতে শ্লোকাকারে জনসমাজে প্রকাশ করিয়। ধন্ত হইয়াছেন; তিনি 
এই ছুর্নীতির যুগে সুনীতি প্রচার করিয়া সমস্ত ভারতবাসীর পরম 

কল্যাপ সাধন করিয়াছেন। 

ইহার রচন] কৌশল, শব্ব-যোজন।, অলঙ্কার ও পদবিন্তাস, সরল 

বাক্য প্রয়োগ ভাষ মাধুর্য এবং বিভিন্ন ছন্দের ভাবোচ্ছাস দেখিয়। 
চমত্রুত হইতে হয়। ৃ 

এই গ্রস্থখান পজ ঝটিকা, অষ্টাক্ষরা, একাদশাক্ষরা, দ্বাদশাক্ষরা, 

উপেন্দরবজজ; ইন্্রবঞ্ত, চন্ত্রাবজ্স? অনুষ্টপ, ত্রিষ্ট প, মধুমতী, মালতী, " ভ্রমর- 
তিলক, বৃহতি, মঞ্জ,ভাষিণী, পঙ-ক্তি, শর্কপী, অষ্ঠি, ধৃতি, চিত্রলেখা ও 

রুচির! প্রভৃতি ছন্দে অতি আবশ্তকীয় উপদেশ মালায় পরিপূর্ণ হইয়াছে । 
ইই] যথার্থ ই বাঙ্গালীকে সুনীতি শিক্ষা দিয়া সংস্কতের প্রতি বিশেষ 

রূপে আকৃষ্ট করিয়! তুলিবে। 
. বাস্তবিক এরূপ সছুপদেশপূর্ণ সংস্ক ত গ্রন্থঘবারা সমাজের সর্বতোমুখী 

উন্নতি বৃদ্ধি পাইবে । 
গ্রন্থকার স্থানে স্থানে অভিনৰ উপাদীনে ঝ্নচন] নৈপুণ্যে ত্াঙ্গালাকে 

স্কত স্বরূপে উভয়ের মধ্যে অভিন্নভাবে প্রাণসঞ্জীবন করিয়। দিয়া 

একই” ভীষারপে মিলাইয়'প্রক্কত কবিত্বের কৃতিত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 



শ্লোকগুলি পড়িতে পড়িতে কখন হাসিতে হয়, কখন কাদিতে হয়, 

কখন আক্ষেপ করিতে হয় কখন নানারূপ ভাবের যুগপৎ সম্মিলনে 
আত্মহার] হইয়! রোমাঞ্চিত হইতে হয়। ॥ 

্রস্থকার ইতিপূর্বে এই গ্লোক মাল।র অধিকাংশই বিভিন্ন সংবাদপত্রে 
প্রকাশ করিয়ছিলের্ন এক্ষণে একত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়া বাহির করায় 

পাঠক পাঠীকাগণের বিশেষ স্থবিধাই হইয়াছে । ইহা পাঠ করিয়া 
আবাল বৃদ্ধ সকলেই পরম উপকার প্রাপ্ত হইবেন । আশীর্বাদ করি 

গ্রন্থকার দীর্ঘজীবী হইয়া! আজীবন এইরূপ স্থনীতি প্রচারে যত্রশীল হউন । 

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত শ্তার গুরুদ।স বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন--(১৩১৩। ১ল] মাঘ ) 

আপনার প্রদত্ত “রত্ব-শতকম্”ঠ নামক পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ 

করিয়াছি এবং ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রান্তি স্বীকার করিতেছি। 

আপনার রচিত শ্লেকগুলি সরল সুমিষ্ট ও শিক্ষাগ্রদ | 

মহ। মাহাপাধ্যায় অধ্যাপক শ্ীধুক্ত পদ্মনাথ শ্রাচার্ধ্য সরম্বতী 
'এম-এ মহাশয় লিখিয়ছেন--€ ১৩৩৫ । ৬ই আশ্বিন ) 

আপনার নীতি-কল্প-লতিক! গ্রন্থখান। পাইয়৷ অত্যন্ত আনন্দ লাভ 
করিলাম, ইহা নীতি রত্ব শতকম্, স্থুনীতি শতকম্ প্রভৃতি নামে ছয় খণ্ডে 
পরিসমাপ্ত হইয়াছে । ইহাতে অতি প্রযোজনীয় ছয় শত নীতি প্রদ 
শ্লোক আছে। আপনার শীতিবাক্যসমূছে পদ্মের নোহারিতা, ছন্দের 

 মধুরতা ও রত্বাকরের উদ্বেলতা! বিগ্বমান রহিয়াছে, আর একটা বিশেষত্ব 
এই আপনি গঙ্গা যমুনার মিলনের গ্তায় সংস্কত ও বাঙ্গাল! ভাষার 

'একীকরণে কঠোর গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। আপনি অতি সরল 

ও ভাব তরল জ্জাব্যরপ উৎগের স্থষ্টি করিয়া বঙ্গ ভাষার ন্যায় ইহাকে 

সকলেরই বোধ গম্য করিয়! তুলিয়াছেন। আপনাকে আশীর্কাতুস্ে 
আপনার কীর্তি স্ুবিমল হউক । 



হাইকোর্টের বিচারপতি বকে শ্তার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় 

মহাশয় লিখিয়াছেন__ ( ১৪1৮।৪০ ) 
আপনার নীতি;কক্প-লতিক1 পুস্তক খানির স্থানে স্থানে দেখিয়াছি, 

আপনার রচন। অতিশয় সুন্দর পুম্তক খানিতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আছে। সময়মত আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার ইচ্ছা_রহিল। 

শ্বনাম ধন্য ব্রন্মবিদ্যা সম্পাদক সাহিতারতু শ্রীযুক্ত হীরেন্্র নাথ দত্ত 
মহাশয় লিখিয়াছেন-_ ( ১৬১২।৪০ ) 

“সত্যশতকম্” ম্ুনীতি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেত। শ্রীযুক্ত ভৈরব ন্্র 

চৌধুরী মহাশয় রচিত নীতি-কল্প-লতিকার পুনঃ সংস্করণ হইবে ইহ 

বড়ই আনন্দের বিষয় চৌধুরী মহাশয় সুকবি তাহার এই কাব্যে 
খ্বরচিত ১১০০ শত সংস্কত শ্লোক সরস ও সরল ভাষায় নিবন্ধ হইয়াছে, 
ইহাব মধ্যে অনেক শ্লোক মুখস্থ করিবার যোগা, নীতি-কল্প-লতিকার 
বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় । 

রত্ববোধ ব্যাকরণ প্রণেত1 পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনন্দন দর্শন রত্ব 
মহাশয় লিখিয়াছেন-_ (১৩৩৪ | ২রা আশ্বিন ) 

আপনার অনেক গ্রস্থই আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে তন্মধ্যে 
এই নীতি-কল্প-লভিকাই আমার বিশেষ আনন্দদায়ক । আপনাকে 

জানি আপনি স্বভাব কবি, আপনার কবিতায় ভাষার সরলতাঃ শিক্ষার 

সাধুত! ভাবের উন্াদনাও কাব্যের মাধূরধ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, পংক্তিতে 
পংজিতৈ অলঙ্কারের সোঁদর্ধ্য জড়িয়া রহিয়াছে । তদুপরি সংস্কৃত ভাবার 
ও বঙ্গতাধার যুগপৎ সম্মিলনে কোন কোনও স্থলে উভয়ের অভিন্নতাই' 
স্ষ্টি করিয়াছে, এই অভিনব পদ্থার প্রতি দেশবাসীর সৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়৷ এক অপূর্ব সাধনার পথে অগ্রসর হইতেছেন।& এ গ্রন্থ খানা 
প্রত্যেক সংস্কত টোলে, শিক্ষালয়ে, পণ্ডিত সমাজেও শিক্ষার্থীদের 
বিশেষ উপকারে আসিবে। 








